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(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 17
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор



Кремiнець Галина Iванiвна
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05468127
4. Місцезнаходження: 82400, Україна, Львівська обл., Стрийський р-н, м.Стрий, вул. Новакiвського 5
5. Міжміський код, телефон та факс: 0324553546, 0324552104
6. Адреса електронної пошти: vk@stritex.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 21.04.2021, Затвердити рiчну iнформацiю Товариства за 2020рiк.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://www.stritex.com.ua
28.04.2021

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції щодо емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

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

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Iнформацiя про одержанi лiцензiїi(договори) на окремi види дiяльностi" -  лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi протягом звiтного року не отримувались. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - оскiльки дана посада вiдсутня.  "Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства.  "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" - у пiдприємства вiдсутнi фiлiали чи вiдокремленнi структурнi пiдроздiли. "Iнформацiя про судовi справи емiтента" - за звiтний рiк судовi справи вiдсутнi. "Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента" - за звiтний перiод штрафнi санкцiї вiдсутнi.  "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" - iнформацiя вiдсутня. "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" - в звiтному перiодi змiни вiдсутнi.  "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" - не заповнюється для даного типу емiтента."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" - не заповнюється для даного типу емiтента. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - борговi цiннi папери не випускались. "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.  "Звiт про стан нерухомостi" - iнформацiя вiдсутня оскiльки не було жоднної емiсiїцiльових облiгацiй пiдприємства, "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента " - емiтент не випускав iнших цiнних паперiв. "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка у розмірі статутного капіталу такого емітента - інформація відсутня. " "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 " - обмеження вiдсутнi. "Iнформацiя про дивiденди" - рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - емiтент не вiдноситься до категорiї пiдприємств, якi заповнюють цей роздiл. "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - емiтент не вiдноситься до категорiї пiдприємств, якi заповнюють цей роздiл. "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - товариство не зобовязано розкривати цю iнформацiю. "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" -  товариство не зобовязано розкривати цю iнформацiю.  "Iнформацiю про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - товариство не зобовязано розкривати цю iнформацiю. .  "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" -  товариство не зобовязано розкривати цю iнформацiю.  "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)"- не заповнюється для такого типу емiтента. "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами(учасниками) такого емiтента" - iнформацiя вiдсутня. "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснююють контроль над емiтентом"-  товариство не зобовязано розкривати цю iнформацiю. 
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПрАТ "Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс"
3. Дата проведення державної реєстрації
	04.09.1995
4. Територія (область)
	Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	1160877,25
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)
	250
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	14.12 - Виробництво робочого одягу
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ "Укрсиббанк", МФО 351005
2) IBAN
	UA863510050000026001201897300
3) поточний рахунок
	UA863510050000026001201897300
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ПАТ "Укрсиббанк", МФО 351005
5) IBAN
	UA863510050000026001201897300
6) поточний рахунок
	UA863510050000026001201897300

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiни вiдсутнi.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) -272 чоловiк, чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 2 чоловiк, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 25 чоловiк, фонд оплати працi. Фонд оплати працi збiльшився на 6%  порiвняно iз попереднiм i становив за 2020р. 33581.00 тис.грн. Кадрова полiтика полягає в залученнi до роботи випускникiв ВПУ.

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.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до наступних принципiв бухгалтерської облiку: 
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку ("НП(с)БО"), затверджених Мiнiстерством фiнансiв України i зареєстрованих Мiнiстерством юстицiї України, дiйсних на звiтну дату. 
Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31 грудня 2020 року i покриває перiод з 1 сiчня по 31 грудня 2020 року.
Функцiональна валюта
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. Це валюта основного економiчного середовища, у якому Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть. Це означає, що операцiї у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної, розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi.
Перерахунок iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї. Визначення курсових рiзниць за монетарними статтями в iноземнiй валютi проводиться на дату балансу, а також на дату здiйснення господарської операцiї, прибутки та збитки вiд курсових рiзниць включаються до звiту про фiнансовi результати. Немонетарнi статтi, якi вiдображенi за iсторичною собiвартiстю i зарахування яких до балансу пов'язано з операцiєю в iноземнiй валютi, вiдображаються за валютним курсом на дату здiйснення операцiї.
Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Пiсля визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом цього строку i перевiряються на предмет зменшення корисностi, за наявностi iндикаторiв зменшення корисностi. Термiн корисного використання та метод амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисного використання переглядається як мiнiмум наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiни в очiкуваному термiнi корисного використання чи в очiкуванiй формi споживання майбутнiх економiчних вигiд облiковуються як змiна строку корисного використання або методу амортизацiї та розглядаються як змiни в облiкових оцiнках. Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод вiдображаються у складi звiту про фiнансовi результати в категорiї витрат у вiдповiдностi з функцiональним призначенням нематерiального активу. Прибутки або збитки, що виникають в результатi припинення визнання нематерiального активу, оцiнюються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу, та вiдображаються у складi звiту про фiнансовi результати, в момент припинення визнання активу. Компанiя нараховує амортизацiю нематерiальних активiв iз застосуванням прямолiнiйного методу, що застосовується щодо первiсної вартостi нематерiальних активiв протягом строку їх корисного використання. Строк корисного використання нематерiальних активiв становить вiд 1 до 5 рокiв.
Основнi засоби
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи та основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть включає в себе такi витрати:
-	суми, сплаченi постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (без урахування непрямих податкiв, що вiдшкодовуються Компанiї);
-           суми непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, пов'язаних з придбанням основних засобiв;
-	монтаж та пусконалагоджувальнi витрати, а також будь-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою. 
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта, що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Витрати на технiчне обслуговування активу в його робочому станi включаються до складу витрат звiтного перiоду. Компанiя має наступнi критерiї для капiталiзацiї основних засобiв: строк корисного використання бiльше одного року i вартiсть основного засобу не менше 6 тис. грн. (без урахування ПДВ).
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи включають вартiсть будiвельних та iнженерних робiт, iншi прямi витрати, вiдповiдну частину накладних витрат, що капiталiзуються тiльки тодi, коли вони вiдповiдають критерiям визнання активу. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи не амортизуються, поки вiдповiднi активи не будуть завершенi i введенi в експлуатацiю. При введеннi в експлуатацiю незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи переносяться до вiдповiдної категорiї основних засобiв.


4. 	Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Амортизацiя основних засобiв розраховується за прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання активiв. Строки корисного використання основних засобiв є наступними:
	Строк корисного використання (рокiв)
Машини та обладнання	2-15
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)	2-12
Iншi основнi засоби	3-6
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи	1-5
Полiпшення об'єктiв операцiйної оренди	10-15
Транспортнi засоби     5-10
Полiпшення об'єкту операцiйної оренди амортизується протягом 10-15 рокiв з огляду на те, що цей об'єкт орендований у пов'язаних сторiн та Компанiя очiкує на продовження договору оренди, тобто загальний термiн оренди будiвлi буде перевищувати строк амортизацiї обраний Компанiєю.
Об'єкт основних засобiв списується в разi продажу або коли не очiкуються отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання або продажу. Будь-який дохiд вiд вибуття активу (чистi надходження вiд вибуття) включається до складу iнших операцiйних доходiв у звiтi про фiнансовi результати, коли актив списується. Балансова вартiсть списаного основного засобу вiдображається у складi iнших операцiйних витрат в звiтi про фiнансовi результати, в перiодi списання активу.
Запаси
Запаси в основному складаються з готової продукцiї, товарiв, сировини i витратних матерiалiв. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 
При використаннi оцiнка запасiв здiйснюється за методом ФIФО: собiвартостi перших за часом надходження запасiв. Собiвартiсть запасiв включає:
-	суми, сплаченi постачальнику вiдповiдно до договору (без урахування непрямих податкiв, що вiдшкодовуються);
-	непрямi податки пов'язанi з придбанням запасiв, що не вiдшкодовуються Компанiї; 
-	витрати на доставку й обробку, а також будь-якi iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих цiлях. 
Чиста вартiсть реалiзацiї - розрахункова цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi, за вирахуванням попередньо оцiнених витрат на завершення робiт i попередньо оцiнених витрат на збут.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги при первiсному визнаннi облiковується за чистою вартiстю реалiзацiї. Пiсля первiсного визнання, дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою реалiзацiйною вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Сума резерву сумнiвних боргiв визначається на звiтну дату за методом застосування коефiцiєнта сумнiвностi або застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти на рахунках у банках, грошовi кошти в дорозi, поточнi депозити зi строком погашення до трьох мiсяцiв чи менше, а також поточнi депозити на вимогу зi строком погашення до одного року i якi не мають значного ризику змiни вартостi.
Зареєстрований та статутний капiтал
Статутний капiтал Компанiї утворюється з вартостi вкладiв акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними акцiй.
Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку Компанiї або за рахунок нерозподiленого прибутку, щоб покрити будь-якi непередбаченi витрати, якi можуть виникнути в майбутньому.
Доходи вiд реалiзацiї
Визнання доходiв вiд реалiзацiї вiдбувається за умови, коли очiкується надходження економiчних вигiд у майбутньому та за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Доходи вiд реалiзацiї вiдображаються за справедливою вартiстю активiв (грошових коштiв), отриманих в якостi оплати, за виключенням знижок, повернення ранiше проданих товарiв та непрямих податкiв i зборiв. Дохiд вiд надання послуг з виробництва робочого одягу з  визнається у момент вiдвантаження замовнику готової продукцiї, яка була виготовлена з давальницької сировини. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнається тодi, коли покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар, що в основному настає пiсля доставки товару за мiсцем призначення залежно вiд умов поставки. 
4. 	Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Оренда
Визначення того, чи є договiр орендною угодою або мiстить положення про оренду на дату укладання договору, залежить вiд сутностi операцiї, а не форми договору, i передбачає оцiнку того, чи потребує виконання вiдповiдного договору використання окремого активу або активiв, а також передачi прав на використання активу.
Компанiя як орендар
Оренда класифiкується як операцiйна або фiнансова на дату укладання договору. 
Оренда, що не передбачає передачу орендарю всiх ризикiв та вигод пов'язаних з правом користування та володiння орендованим активом, класифiкується як операцiйна оренда. Належна за користування об'єктом операцiйної оренди плата визнається витратами на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економiчних вигод, пов'язаних iз використанням об'єкта операцiйної оренди. Об'єкт операцiйної оренди вiдображається орендарем на позабалансовому рахунку бухгалтерського облiку за вартiстю, указаною в угодi про оренду. Затрати орендаря на полiпшення  об'єкта  операцiйної оренди (модернiзацiя,  модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, якi первiсно очiкувалися вiд його використання, вiдображаються орендарем як капiтальнi iнвестицiї у створення (будiвництво) iнших необоротних матерiальних активiв.
Оренда, що передбачає передачу орендарю всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з правом користування та володiння активом, класифiкується як фiнансова оренда. Орендар вiдображає в бухгалтерському облiку одержаний у фiнансову оренду об'єкт одночасно як актив i зобов'язання за найменшою на початок строку оренди оцiнкою: справедливою вартiстю активу або теперiшньою вартiстю суми мiнiмальних орендних платежiв. Затрати орендаря на полiпшення об'єкта фiнансової оренди (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, якi первiсно очiкувалися вiд його використання, вiдображаються як капiтальнi iнвестицiї, що включаються до вартостi об'єкта фiнансової оренди.
Компанiя як орендодавець
Оренда, за якою Компанiя не передає всi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на орендований актив, класифiкується як операцiйна оренда. Витрати орендодавця з укладення угоди про  операцiйну оренду (юридичнi послуги, комiсiйнi винагороди) визнаються iншими операцiйними витратами того звiтного перiоду, у якому вони мали мiсце.
Оренда, за якою Компанiя передає всi ризики та вигоди, пов'язанi з правом користування та володiння активом, класифiкується як фiнансова оренда. Витрати орендодавця з укладання угоди про фiнансову оренду (юридичнi послуги, комiсiйнi винагороди) визнаються iншими витратами того звiтного перiоду, у якому вони мали мiсце.
Податки
Поточний та вiдстрочений податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток - це сума податку на прибуток, визначена у звiтному перiодi у вiдповiдностi до податкового законодавства. Сума вiдстроченого податку на прибуток вiдображає чистий податковий ефект тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких до оподатковуваного доходу очiкується у роках, в яких передбачається реалiзацiя або погашення тимчасових рiзниць. Оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань вiдображає можливi податковi наслiдки якi випливають з того, яким чином компанiя очiкує на звiтну дату реалiзувати або погасити балансову вартiсть своїх активiв i зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи визнаються, коли iснує ймовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого вiдстроченi податковi активи можуть бути використанi. Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу та невизнаний вiдстрочений податковий актив переглядаються на кожну звiтну дату. Компанiя визнає невизнаний ранiше вiдстрочений податковий актив в тiй мiрi, в якiй з'являється ймовiрнiсть, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використати такий актив. Компанiя, навпаки, зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу.
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть ("ПДВ"), окрiм випадкiв коли податок на додану вартiсть, що виникає при купiвлi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковими органами. В такому випадку ПДВ визнається у вартостi придбання активу або як частина витрат звiтного перiоду.
Дебiторська та кредиторська заборгованостi у звiтi про фiнансовий стан та суми у звiтi про рух грошових коштiв включають суму податку на додану вартiсть.


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 
Емiтент надає послуги по виготовленню швейної продукцiї iз сировини замовника. Вартiсть експорту послуг становить 62088.0 тис. грн. Частка експорту займає 82% вiд загальної суми реалiзацiї. Основний замовник компанiя "СIА Фрiстадс Канзас Продакшн".

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
В 2018 роцi було придбано автоматичний настилочний комплекс вартiсть 5848980 грн, Настилочна машина вартiсть 496850 грн. Пiдйомник рулонiв вартiсть 103244грн.
В 2019 роцi було придбано машину для зєднання термопластичних матерiалiв Pfaff  - 653.00 тис. грн. та автомобiль T6 Kombi - 913.00 тис. грн
В 2020 роцi закуплено 149 одиниць швейного обладнання вартiстю 1846,2 тис.грн та облаштовано цех малих замовлень та взiрцiв - 391 тис.грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи та основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть включає в себе такi витрати:
-	суми, сплаченi постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (без урахування непрямих податкiв, що вiдшкодовуються Компанiї);
-	суми непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, пов'язаних з придбанням основних засобiв;
-	монтаж та пусконалагоджувальнi витрати, а також будь-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою. 
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта, що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Витрати на технiчне обслуговування активу в його робочому станi включаються до складу витрат звiтного перiоду. Компанiя має наступнi критерiї для капiталiзацiї основних засобiв: строк корисного використання бiльше одного року i вартiсть основного засобу не менше 6 тис. грн. (без урахування ПДВ).
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи включають вартiсть будiвельних та iнженерних робiт, iншi прямi витрати, вiдповiдну частину накладних витрат, що капiталiзуються тiльки тодi, коли вони вiдповiдають критерiям визнання активу. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи не амортизуються, поки вiдповiднi активи не будуть завершенi i введенi в експлуатацiю. При введеннi в експлуатацiю незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи переносяться до вiдповiдної категорiї основних засобiв.
Оренда
Визначення того, чи є договiр орендною угодою або мiстить положення про оренду на дату укладання договору, залежить вiд сутностi операцiї, а не форми договору, i передбачає оцiнку того, чи потребує виконання вiдповiдного договору використання окремого активу або активiв, а також передачi прав на використання активу.
Компанiя як орендар
Оренда класифiкується як операцiйна або фiнансова на дату укладання договору. 
Оренда, що не передбачає передачу орендарю всiх ризикiв та вигод пов'язаних з правом користування та володiння орендованим активом, класифiкується як операцiйна оренда. Належна за користування об'єктом операцiйної оренди плата визнається витратами на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економiчних вигод, пов'язаних iз використанням об'єкта операцiйної оренди. Об'єкт операцiйної оренди вiдображається орендарем на позабалансовому рахунку бухгалтерського облiку за вартiстю, указаною в угодi про оренду. Затрати орендаря на полiпшення  об'єкта  операцiйної оренди (модернiзацiя,  модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, якi первiсно очiкувалися вiд його використання, вiдображаються орендарем як капiтальнi iнвестицiї у створення (будiвництво) iнших необоротних матерiальних активiв.
Оренда, що передбачає передачу орендарю всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з правом користування та володiння активом, класифiкується як фiнансова оренда. Орендар вiдображає в бухгалтерському облiку одержаний у фiнансову оренду об'єкт одночасно як актив i зобов'язання за найменшою на початок строку оренди оцiнкою: справедливою вартiстю активу або теперiшньою вартiстю суми мiнiмальних орендних платежiв. Затрати орендаря на полiпшення об'єкта фiнансової оренди (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, якi первiсно очiкувалися вiд його використання, вiдображаються як капiтальнi iнвестицiї, що включаються до вартостi об'єкта фiнансової оренди.
Компанiя як орендодавець
Оренда, за якою Компанiя не передає всi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на орендований актив, класифiкується як операцiйна оренда. Витрати орендодавця з укладення угоди про  операцiйну оренду (юридичнi послуги, комiсiйнi винагороди) визнаються iншими операцiйними витратами того звiтного перiоду, у якому вони мали мiсце.
Оренда, за якою Компанiя передає всi ризики та вигоди, пов'язанi з правом користування та володiння активом, класифiкується як фiнансова оренда. Витрати орендодавця з укладання угоди про фiнансову оренду (юридичнi послуги, комiсiйнi винагороди) визнаються iншими витратами того звiтного перiоду, у якому вони мали мiсце.
Зобов'язання з операцiйної оренди - Компанiя як орендар
Компанiя уклала договори операцiйної оренди на певнi транспортнi засоби, виробниче обладнання та примiщення строком вiд одного до чотирьох рокiв. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi (включаючи ПДВ) за угодами невiдмовної оренди станом на 31 грудня представленi таким чином:
	                                                                    2019		2020
 			
Протягом одного року	                                2676		 1937
Бiльше одного року, але не бiльше п'яти рокiв	5844		 3471
Бiльше п'яти рокiв	-		 - 
	                                                               8520		5408
8. 	Умовнi та контрактнi зобов'язання (продовження)
Зобов'язання з операцiйної оренди - Компанiя як орендодавець
Компанiя уклала договори операцiйної оренди на виробниче обладнання термiном на один рiк. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi (включаючи ПДВ) за угодами невiдмовної оренди станом на 31 грудня представленi таким чином:                   
	                                                                  2019		2020
 			
Протягом одного року	                                     21		 21 
Бiльше одного року, але не бiльше п'яти рокiв	-		- 
Бiльше п'яти рокiв	-		 - 
	                                                                    21		 21



Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Проблеми вiдсутнi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Ризик лiквiдностi
Компанiя використовує позику в iноземнiй валютi, надану нерезидентом, для забезпечення фiнансування власних потреб в капiталi. Компанiя аналiзує свої активи та зобов'язання за строками погашення i планує грошовi потоки залежно вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. 
У таблицi нижче наведена iнформацiя про недисконтованi платежi за фiнансовими зобов'язаннями Компанiї, у розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань за угодами станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв:

2020 р.		До 3 х мiсяцiв		3-12 мiсяцiв		Разом
 						
Поточна кредиторська заборгованiсть за:						
довгостроковими зобов'язаннями		-		-		-
товари, роботи та послуги		1155		-		1155
Iншi поточнi зобов'язання		16		-		16

2019 р.		До 3 х мiсяцiв		3-12 мiсяцiв		Разом
 						
Поточна кредиторська заборгованiсть за:						
довгостроковими зобов'язаннями		-		-		-
товари, роботи та послуги		641		-		641
Iншi поточнi зобов'язання		13		-		13
Станом на 31 грудня 2020 р. балансова вартiсть поточних активiв перевищувала оборотнi зобов'язання на 24830,00 тис. грн. З огляду на те, що основна сума поточних зобов'язань вiдноситься до заборгованостi компанiям, якi афiлiйованi з групою "Фрiстадс Канзас", Компанiя вважає, що ризик лiквiдностi, що виникає є керованим. Сума недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Компанiї дорiвнює їх балансовiй вартостi.


Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Не виконанi договори 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)
Емiтент не планує будь-яких змiн в  своїй дiяльностi

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Емiтент не проводить дослiджень та розробок

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
Iнша iнформацiя вiдсутня.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Генеральний директор
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства
Кремiнець Галина Iванiвна  - Т.в.о. Генерального директора

Наглядова рада
Наглядова рада складається з голови спостережної ради та двох членiв.
Iян Рiчi - голова наглядової ради, як представник компанiї "Канзас А/С"
Тютько Андрiй Богданович - член наглядової ради
Бастiан Йерун Тiпе -  член наглядової ради, як представник компанiї "Канзас А/С"
Загальнi збори акцiонерiв
Загальнi збори акцiонерiв
акцiонери товариства

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Генеральний директор
Кремiнець Галина Iванiвна
1973
вища, ЛНУ
20
ДП "Фрiстадс Продакшн АМС ", фiнансовий директор
10.12.2020, до 01.02.2021р

Опис:
Кремiнець Галина Iванiвна призначена на посаду як тимчасово виконуюча обовязки. Повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства, окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу. Одночасно обiймає посаду директора ДП "Фрiстадс Продакшн АМС", iдентифiкацiйний код юридичної особи 31755115, мiсцезнаходження м.Стрий вул. Новакiвського 5. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було.  
2
головний бухгалтер
Семенiв Володимир Адольфович
1968
вища, Тернопiльська академiя н/г, бухгалтер
23
ПрАТ"Стрiтекс", член правлiння
27.04.1998, д/н

Опис:
Повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства, окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. 
3
голова спостережної ради, представник акцiонера
Iян Рiчi
1973
Коледж Захiдного Лотiану, Спортивне адмiнiстрування
28
Фрiстадс Груп, директор Схiдно-Європейської платформи
09.12.2020, 3 роки

Опис:
Повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства. Грошова винагорода не передбачена. Одночасно займає посаду операцiйний директор Фрiстадс АБ мiсцезнаходження м.Борас вул.Прогносгатан 24, Швецiя. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було.
4
член спостережної ради, акцiонер
Тютько Андрiй Богданович
1977
вища, ЛДУ юрист
15
ТзОВ "ЗУМК", консультант
09.12.2020, 3 роки

Опис:
Повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства. Грошова винагорода не передбачена. Одночасно займає посаду юрист ПрАТ "Стрiтекс", iдентифiкацiйний код юридичної особи 05468127, мiсцезнаходження М.Стрий вул. Новакiвського 5. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. 
5
член спостережної ради, представник акцiонера
Бастiан Йерун Тiпе
1971
Унiверситет Гронiнгена у Нiдерландах, Економiка бiзнесу
24
Фрiстадс Канзас Груп, Директор з персоналу
09.12.2020, 3 роки

Опис:
Повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства. Грошова винагорода не передбачена. Одночасно обiймає посаду Директор з персоналу Фрiстадс АВ, мiсцезнаходження м.Борас вул.Прогносгатан 24, Швецiя. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Генеральний директор
Кремiнець Галина Iванiвна
0
0
0
0
головний бухгалтер
Семенiв Володимир Адольфович
0
0
0
0
голова спостережної ради
Iян Рiчi
0
0
0
0
член спостережної ради
Тютько Андрiй Богданович
2 000
0,043
0
0
член спостережної ради
Бастiан Йерун Тiпе
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
компанiя "Канзас А/С"
25597990
5220, Данiя, Оденсе, Блангстедгардсвей 66
75,068423
ЗАТ "Торгiвець цiнними паперами "Восток-Маклер""
23461005
61003, Україна, Харківська обл., Харкiв, М-н Конституцiї 1
0,0072746
ТОВ ВНIК "Укрiнвест"
20818524
79008, Україна, Львівська обл., Львiв, Гуцульська 21
0,000172
ЗАТ Iнвестицiйна компанiя "Євроiнвест"
23754658
61051, Україна, Харківська обл., Харкiв, Клочкiвська 370
0,375621
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзичнi особи в-к-тi 91 осiб
24,5485094
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Для ефективного розвитку Компанiї важливим є: 
-	забезпечення стабiльностi господарського, податкового та митного законодавства, що сприятиме залученню iнвестицiй;
-	спрямування дiяльностi Компанiї на пiдвищення якостi продукцiї та розширення асортименту вiдповiдно до вимог ринку;
-	впровадження сучасних технологiй виробництва.


2. Інформація про розвиток емітента
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi . Пiдприємство працює з  компанiєю "СIА "Фрiстадс Продакшин" Латвiя  на умовах давальницької сировини, а також здiйснює пошиття та продаж робочого одягу на внутрiшнiй ринок. Попри те, що економiка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються, ,низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високою iнфляцiєю та значним дефiцитом фiнансiв, а особливо - в нестабiльних полiтичних умовах.
За 2020 рiк ПрАТ "Стрийська  швейна фабрика "Стрiтекс" отримала чистого доходу вiд реалiзацii  товарiв,послуг 75614,0тис.грн. 
в т.ч.реалiзовано на експорт 62088,0тис.грн.що становить 82%;
вiтчизняний ринок 13526,0тис.грн.що становить 18%.
Чистий прибуток за 2020р. складає 849,0тис.грн., за 2019р. чистий прибуток складав 10002,0тис.грн.
 Керiвництво стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший негативний розвиток подiй у полiтичнiй ситуацiї, макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може негативно впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї .



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:
Iнформацiя вiдсутня.

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
Iнформацiя вiдсутня

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
  Основними ризиками,пов"язаними з фiнансовими iнструментими Компанii є кредитний ризик,ризик лiквiдностi та валютний ризик.
В  2020роцi ,Компанiя була схильною до курсових рiзниць, пов"язаних з дебiторською та кредиторською заборгованiстю.
Компанiя використовує позику в iноземнiй валютi,наданiй нерезидентом для забезпечення фiнансування власних потреб в капiталi.Пiдприємство  аналiзує свої активи та зобов"язання за строками погашення i планує  грошовi потоки  залежно вiд очiкуваних строкiв погашення  вiдповiдних фiнансових iнструментiв.
Ризик Компанii пов"язаний з дебiторською заборгованiстю,є обмежений,адже керiвництво здiйснює постiйний монiторинг кредитоспроможностi покупцiв.


4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй фiнансово-господарськiй 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 Товариства Кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний Кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, 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 Товариства на фондових бiржах не котируються, 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
iнформацiя вiдсутня

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 вiдсутня

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
28.04.2020
Кворум зборів
93,65
Опис
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 
3. Звiт Голови Правлiння про результати дiяльностi ПрАТ "Стрiтекс" за 2019р.
4. Звiт Голови Наглядової ради.
5. Звiт Голови Ревiзiйної комiсiї.
6.Затвердження звiтiв та рiчних результатiв дiяльностi ПрАТ  "Стрiтекс".
7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї.
8. Розподiл чистого прибутку.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не вносились. 
Обрано членiв лiчильної комiсiї у складi 2-х чоловiк.
Обрано Головуючого та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
Затверджено звiт Голови Правлiння.
Затверджено звiт Голови Наглядової Ради.
Затверджено звiт Голови Ревiзiйної комiсiї.
Затвердженi звiти та рiчнi результати дiяльностi ПрАТ "Стрiтекс".
Прибуток вiднесено у фонд розвитку виробництва.

Вид загальних зборів
річні
позачергові


X
Дата проведення
09.12.2020
Кворум зборів
93,46
Опис
Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв.

Обрання лiчильної комiсiї.
Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.
Затвердження регламенту Загальних зборiв.
Схвалення рiшення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах.
Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння та виключення Правлiння зi складу органiв Товариства.
Створення одноосiбного виконавчого органу - Генеральний директор.
Припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та виключення Ревiзiйної комiсiї зi складу органiв Товариства.
Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом його викладення у новiй редакцiї.
Визнання такими, що втратили чиннiсть, внутрiшнiх положень Товариства.
Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
Обрання Генерального директора.
Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором.
Припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
Обрання членiв Наглядової ради.
Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
Схвалення значних правочинiв, вчинених Товариством.
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Схвалення правочинiв iз заiнтересованiстю, вчинених Товариством.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не вносились.
1. Перше питання порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї.
Проєкт рiшення:
Обрати на строк до завершення Загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб:
Голова лiчильної комiсiї - Коколюс Володимир Ярославович;
Член лiчильної комiсiї - Камiнська Оксана В'ячеславiвна.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 3 489 809 голосiв, що становить 80,4144405 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 2000 голосiв, що становить 0,0460853 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 847970 голосiв, що становить 19,5394742 % вiд загальної
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення не прийнято.
Проєкт рiшення:
Обрати на строк до завершення Загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi 3 (трьох) осiб:
Голова лiчильної комiсiї - Камiнська Оксана В'ячеславiвна;
Член лiчильної комiсiї - Бурлака Валерiй Анатолiйович;
Член лiчильної комiсiї - Легкий Олег Iгорович.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 3 491 809 голосiв, що становить 80,4605258 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 847970 голосiв, що становить 19,5394742 % вiд загальної
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
Обрати на строк до завершення Загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi 3 (трьох) осiб:
Голова лiчильної комiсiї - Камiнська Оксана В'ячеславiвна;
Член лiчильної комiсiї - Бурлака Валерiй Анатолiйович;
Член лiчильної комiсiї - Легкий Олег Iгорович.
2. Друге питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.
Проєкт рiшення:
Обрати Головою Загальних зборiв Гавриленко Iрину Олександрiвну, а Секретарем Загальних 
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зборiв - Тютька Андрiя Богдановича.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 3 491 809 голосiв, що становить 80,4605258 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 847970 голосiв, що становить 19,539474 % вiд загальної
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
Обрати Головою Загальних зборiв Гавриленко Iрину Олександрiвну, а Секретарем Загальних
зборiв - Тютька Андрiя Богдановича.
3. Третє питання порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборiв.
Проєкт рiшення:
Затвердити регламент Загальних зборiв:
Порядок розгляду питань порядку денного:
- тривалiсть виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- тривалiсть виступiв при обговореннi питань порядку денного - до 3 хвилин;
- тривалiсть вiдповiдей на питання - до 3 хвилин;
- запитання щодо питань порядку денного подаються акцiонерами (представниками акцiонерiв)
Головi Загальних зборiв у письмовому виглядi.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 4 339 779 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
Затвердити регламент Загальних зборiв:
Порядок розгляду питань порядку денного:
- тривалiсть виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- тривалiсть виступiв при обговореннi питань порядку денного - до 3 хвилин;
- тривалiсть вiдповiдей на питання - до 3 хвилин;
- запитання щодо питань порядку денного подаються акцiонерами (представниками акцiонерiв)
Головi Загальних зборiв у письмовому виглядi.
4. Четверте питання порядку денного: Схвалення рiшення Наглядової ради Товариства про
затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних
зборах.
Проєкт рiшення:
Схвалити рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № 02/11/2020 вiд 02.11.2020р.) про
затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах.
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ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 4 339 779 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
Схвалити рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № 02/11/2020 вiд 02.11.2020р.) про
затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах.
5. П'яте питання порядку денного: Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння
та виключення Правлiння зi складу органiв Товариства.
Проєкт рiшення:
1. Припинити повноваження голови та членiв Правлiння у повному складi:
Голова Правлiння (т.в.о. Генерального директора) - Гавриленко Iрина Олександрiвна.
Член Правлiння - Чучвара Галина Євгенiвна.
Член Правлiння - Семенiв Володимир Адольфович.
2. Виключити Правлiння зi складу органiв Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 4 339 779 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
1. Припинити повноваження голови та членiв Правлiння у повному складi:
Голова Правлiння (т.в.о. Генерального директора) - Гавриленко Iрина Олександрiвна.
Член Правлiння - Чучвара Галина Євгенiвна.
Член Правлiння - Семенiв Володимир Адольфович.
2. Виключити Правлiння зi складу органiв Товариства.
6. Шосте питання порядку денного: Створення одноосiбного виконавчого органу -
Генеральний директор.
Проєкт рiшення:
Створити у Товариствi одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 4 339 779 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
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зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
Створити у Товариствi одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор.
7. Сьоме питання порядку денного: Припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства та виключення Ревiзiйної комiсiї зi складу органiв Товариства.
Проєкт рiшення:
1. Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї у повному складi:
Голова Ревiзiйної комiсiї - Федоришин Надiя Григорiвна.
Член Ревiзiйної комiсiї - Ферштейн Галина Геннадiївна.
Член Ревiзiйної комiсiї - Петрiнець Iванна Iванiвна.
2.Виключити Ревiзiйну комiсiю зi складу органiв Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 4 339 779 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
1. Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї у повному складi:
Голова Ревiзiйної комiсiї - Федоришин Надiя Григорiвна.
Член Ревiзiйної комiсiї - Ферштейн Галина Геннадiївна.
Член Ревiзiйної комiсiї - Петрiнець Iванна Iванiвна.
2.Виключити Ревiзiйну комiсiю зi складу органiв Товариства.
8. Восьме питання порядку денного: Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом його
викладення у новiй редакцiї.
Проєкт рiшення:
1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
2. Надати повноваження на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї Головi та Секретарю
Загальних зборiв.
3. Генеральному директору Товариства забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту
Товариства у новiй редакцiї.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 4 339 779 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
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питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
2. Надати повноваження на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї Головi та Секретарю
Загальних зборiв.
3. Генеральному директору Товариства забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту
Товариства у новiй редакцiї.
9. Дев'яте питання порядку денного: Визнання такими, що втратили чиннiсть, внутрiшнiх
положень Товариства.
Проєкт рiшення:
Визнати такими, що втратили чиннiсть:
1. Положення про Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Стрийська швейна фабрика
"Стрiтекс", затверджене Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства
"Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс" (Протокол № 17 вiд 26 квiтня 2012р.).
2. Положення про Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Стрийська
швейна фабрика "Стрiтекс", затверджене Загальними зборами Приватного акцiонерного
товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс" (Протокол № 17 вiд 26 квiтня 2012р.).
3. Положення про Спостережну раду Приватного акцiонерного товариства "Стрийська швейна
фабрика "Стрiтекс", затверджене Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства
"Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс" (Протокол № 17 вiд 26 квiтня 2012р.).
4. Положення про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Стрийська швейна
фабрика "Стрiтекс", затверджене Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства
"Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс" (Протокол № 17 вiд 26 квiтня 2012р.).
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 4 339 779 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
Визнати такими, що втратили чиннiсть:
1. Положення про Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Стрийська швейна фабрика
"Стрiтекс", затверджене Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства
"Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс" (Протокол № 17 вiд 26 квiтня 2012р.).
2. Положення про Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Стрийська
швейна фабрика "Стрiтекс", затверджене Загальними зборами Приватного акцiонерного
товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс" (Протокол № 17 вiд 26 квiтня 2012р.).
3. Положення про Спостережну раду Приватного акцiонерного товариства "Стрийська швейна
фабрика "Стрiтекс", затверджене Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства
"Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс" (Протокол № 17 вiд 26 квiтня 2012р.).
4. Положення про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Стрийська швейна
фабрика "Стрiтекс", затверджене Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства
"Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс" (Протокол № 17 вiд 26 квiтня 2012р.).
10.Десяте питання порядку денного: Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
Проєкт рiшення:
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1. Затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства
"Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс" та Положення про Наглядову раду Приватного
акцiонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс".
2. Надати повноваження на пiдписання Положення про Загальнi збори акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс" та Положення про Наглядову
раду Приватного акцiонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс" Головi та
Секретарю Загальних зборiв Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 4 339 779 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
1. Затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства
"Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс" та Положення про Наглядову раду Приватного
акцiонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс".
2. Надати повноваження на пiдписання Положення про Загальнi збори акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс" та Положення про Наглядову
раду Приватного акцiонерного товариства "Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс" Головi та
Секретарю Загальних зборiв Товариства.
11. Одинадцяте питання порядку денного: Обрання Генерального директора.
Проєкт рiшення:
Обрати Генеральним директором Товариства Гавриленко Iрину Олександрiвну (РНОКПП
2891610441) строком на 3 (три) роки.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 3 485 809 голосiв, що становить 80,3222699 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 847970 голосiв, що становить 19,5394742 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 2000 голосiв, що 0,0460853 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
Обрати Генеральним директором Товариства Гавриленко Iрину Олександрiвну (РНОКПП
2891610441) строком на 3 (три) роки.
12.Дванадцяте питання порядку денного: Затвердження умов контракту, який
укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди,
обрання особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним
директором.
Проєкт рiшення:
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1. Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, в тому
числi щодо розмiру його винагороди.
2. Надати Секретарю Загальних зборiв Тютьку Андрiю Богдановичу повноваження на пiдписання
трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 4 339 779 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
1. Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, в тому
числi щодо розмiру його винагороди.
2. Надати Секретарю Загальних зборiв Тютьку Андрiю Богдановичу повноваження на пiдписання
трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором.
13. Тринадцяте питання порядку денного: Припинення повноважень голови та членiв
Наглядової ради.
Проєкт рiшення:
Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi:
Голова Наглядової ради - Iян Рiчi.
Член Наглядової ради - Тютько Андрiй Богданович.
Член Наглядової ради - Хом'як Iрина Семенiвна.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 4 339 779 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi:
Голова Наглядової ради - Iян Рiчi.
Член Наглядової ради - Тютько Андрiй Богданович.
Член Наглядової ради - Хом'як Iрина Семенiвна.
14. Чотирнадцяте питання порядку денного: Обрання членiв Наглядової ради.
Пiдсумки кумулятивного голосування:
Iян Рiчi - 3 497 809 голосiв для кумулятивного голосування.
Бастiан Йерун Тiпе- 3 485 809 голосiв для кумулятивного голосування.
Тютько Андрiй Богданович- 3 485 809 голосiв для кумулятивного голосування.
Коколюс Володимир Ярославович- 2 549 910 голосiв для кумулятивного голосування.
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Не брали участь у голосуваннi 0 голосiв для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв для кумулятивного голосування.
Прийняте рiшення:
Членами Наглядової ради обранi:
1. Iян Рiчi, громадянин Сполученого королiвства Великобританiї та Пiвнiчної Iрландiї, дата
народження - 20.03.1973;
2. Бастiан Йерун Тiпе, громадянин - Королiвства Нiдерландiв, дата народження - 01.09.1971;
3. Тютько Андрiй Богданович, громадянин України, дата народження - 27.02.1977р. РНОКПП -
2818213633.
15. П'ятнадцяте питання порядку денного: Затвердження умов договорiв, що
укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
Проєкт рiшення:
1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числi щодо
розмiру їх винагороди.
2. Надати Головi Загальних зборiв Гавриленко Iринi Олександрiвнi повноваження на пiдписання
договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 4 339 779 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числi щодо
розмiру їх винагороди.
2. Надати Головi Загальних зборiв Гавриленко Iринi Олександрiвнi повноваження на пiдписання
договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради.
16. Шiстнадцяте питання порядку денного: Схвалення значних правочинiв, вчинених
Товариством.
Проєкт рiшення:
Схвалити значнi правочини, вчиненi Товариством, а саме:
1. Договiр пiдряду №30/12/16 вiд 30.12.2016р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду
№29/12/17 вiд 29.12.2017р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду № 02/10/18 вiд
02.10.2018р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду №02/01/19 вiд 02.01.2019р. та
специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду №02/09/19 вiд 02.09.2019р. та специфiкацiї i
додатки до нього, Договiр пiдряду №02/01/20 вiд 02.01.2020р. та специфiкацiї i додатки до нього,
Договiр пiдряду № 25/08/20 вiд 25.08.2020р. та специфiкацiї i додатки до нього, укладенi з
Товариством з додатковою вiдповiдальнiстю "Самбiрська швейна фабрика", iдентифiкацiйний код
00309536, мiсцезнаходження: Україна, 81400, Львiвська обл., мiсто Самбiр, вулиця Музейна,
будинок 6; предмет правочину - пошиття робочого одягу; сукупна ринкова вартiсть предмету усiх
зазначених у цьому пунктi договорiв iз специфiкацiями та додатками станом на 30 вересня 2020р. -
41 007 тис. грн. (102 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
2. Договiр пiдряду №05/04/17 вiд 05.04.2017р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду
№29/12/17 вiд 29.12.2017р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду №02/01/19 вiд
02.01.2019р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр №10/07/19 вiд 10.07.2019р. та специфiкацiї
i додатки до нього, Договiр пiдряду № 02/01/20 вiд 02 сiчня 2020р. та специфiкацiї i додатки до
нього, укладенi з Фiзичною особою-пiдприємцем Бiгуном Павлом Петровичем, РНОКПП 
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3154006755, мiсце проживання: Україна, 79037, Львiвська область, мiсто Львiв, вулиця Очакiвська,
будинок 5, квартира 57; предмет правочину - пошиття робочого одягу; сукупна ринкова вартiсть
предмету усiх зазначених у цьому пунктi договорiв iз специфiкацiями та додатками станом на 30
вересня 2020р. - 10 700 тис. грн. (26,67% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi).
3. Договiр пiдряду №01/08/18 вiд 01.08.2018р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду
№02/01/19 вiд 02.01.2019р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду №02/12/19 вiд
02.12.2019р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду № 02/01/20 вiд 02.01.2020р. та
специфiкацiї i додатки до нього, укладенi з Фiзичною особою-пiдприємцем Войтовичем Богодаром
Юрiйовичем, РНОКПП 3132505451, мiсце проживання: Україна, 79037, Львiвська область, мiсто
Львiв, вулиця Очакiвська, будинок 5, квартира 57; предмет правочину - пошиття робочого одягу;
сукупна ринкова вартiсть предмету зазначених у цьому пунктi договорiв iз специфiкацiями та
додатками станом на 30 вересня 2020р. - 10 218 тис. грн. (25,47% вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi).
4. Договiр поставки № 30/08/12 вiд 30.08.2012р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр
поставки № 131 вiд 16.11.2017р. та специфiкацiї i додатки до нього, укладенi з Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю "УСПОТ ЛТД", iдентифiкацiйний код 20072763, мiсцезнаходження:
Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухiв, вулиця Броварська, будинок 56;
предмет правочину -продукцiя; сукупна ринкова вартiсть предмету усiх зазначених у цьому пунктi
договорiв iз специфiкацiями та додатками станом на 30 вересня 2020р. - 20 842 тис. грн. (51,96 %
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
5. Контракт про спiвпрацю №16032012 вiд 16.03.2012р. та специфiкацiї i додатки до нього,
Контракт про спiвпрацю № 10102017 вiд 10.10.2017р. та специфiкацiї i додатки до нього, Контракт
про спiвпрацю № 10102019 вiд 10.10.2019р. та специфiкацiї i додатки до нього, укладенi з
Компанiєю SIA "Fristads Production" (попередня назва - SIA "Fristads Kansas Production"),
юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Латвiї, реєстрацiйний № 40003693027,
предмет правочинiв - пошиття одягу з давальницької сировини; сукупна ринкова вартiсть
предмету усiх зазначених у цьому пунктi контрактiв iз специфiкацiями та додатками станом на 30
вересня 2020р. - 214 845 тис. грн. (535,57 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi).
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 4 339 779 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
Схвалити значнi правочини, вчиненi Товариством, а саме:
1. Договiр пiдряду №30/12/16 вiд 30.12.2016р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду
№29/12/17 вiд 29.12.2017р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду № 02/10/18 вiд
02.10.2018р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду №02/01/19 вiд 02.01.2019р. та
специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду №02/09/19 вiд 02.09.2019р. та специфiкацiї i
додатки до нього, Договiр пiдряду №02/01/20 вiд 02.01.2020р. та специфiкацiї i додатки до нього,
Договiр пiдряду № 25/08/20 вiд 25.08.2020р. та специфiкацiї i додатки до нього, укладенi з
Товариством з додатковою вiдповiдальнiстю "Самбiрська швейна фабрика", iдентифiкацiйний код
00309536, мiсцезнаходження: Україна, 81400, Львiвська обл., мiсто Самбiр, вулиця Музейна,
будинок 6; предмет правочину - пошиття робочого одягу; сукупна ринкова вартiсть предмету усiх
зазначених у цьому пунктi договорiв iз специфiкацiями та додатками станом на 30 вересня 2020р. -
41 007 тис. грн. (102 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
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2. Договiр пiдряду №05/04/17 вiд 05.04.2017р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду
№29/12/17 вiд 29.12.2017р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду №02/01/19 вiд
02.01.2019р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр №10/07/19 вiд 10.07.2019р. та специфiкацiї
i додатки до нього, Договiр пiдряду № 02/01/20 вiд 02 сiчня 2020р. та специфiкацiї i додатки до
нього, укладенi з Фiзичною особою-пiдприємцем Бiгуном Павлом Петровичем, РНОКПП
3154006755, мiсце проживання: Україна, 79037, Львiвська область, мiсто Львiв, вулиця Очакiвська,
будинок 5, квартира 57; предмет правочину - пошиття робочого одягу; сукупна ринкова вартiсть
предмету усiх зазначених у цьому пунктi договорiв iз специфiкацiями та додатками станом на 30
вересня 2020р. - 10 700 тис. грн. (26,67% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi).
3. Договiр пiдряду №01/08/18 вiд 01.08.2018р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду
№02/01/19 вiд 02.01.2019р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду №02/12/19 вiд
02.12.2019р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр пiдряду № 02/01/20 вiд 02.01.2020р. та
специфiкацiї i додатки до нього, укладенi з Фiзичною особою-пiдприємцем Войтовичем Богодаром
Юрiйовичем, РНОКПП 3132505451, мiсце проживання: Україна, 79037, Львiвська область, мiсто
Львiв, вулиця Очакiвська, будинок 5, квартира 57; предмет правочину - пошиття робочого одягу;
сукупна ринкова вартiсть предмету зазначених у цьому пунктi договорiв iз специфiкацiями та
додатками станом на 30 вересня 2020р. - 10 218 тис. грн. (25,47% вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi).
4. Договiр поставки № 30/08/12 вiд 30.08.2012р. та специфiкацiї i додатки до нього, Договiр
поставки № 131 вiд 16.11.2017р. та специфiкацiї i додатки до нього, укладенi з Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю "УСПОТ ЛТД", iдентифiкацiйний код 20072763, мiсцезнаходження:
Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухiв, вулиця Броварська, будинок 56;
предмет правочину -продукцiя; сукупна ринкова вартiсть предмету усiх зазначених у цьому пунктi
договорiв iз специфiкацiями та додатками станом на 30 вересня 2020р. - 20 842 тис. грн. (51,96 %
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
5. Контракт про спiвпрацю №16032012 вiд 16.03.2012р. та специфiкацiї i додатки до нього,
Контракт про спiвпрацю № 10102017 вiд 10.10.2017р. та специфiкацiї i додатки до нього, Контракт
про спiвпрацю № 10102019 вiд 10.10.2019р. та специфiкацiї i додатки до нього, укладенi з
Компанiєю SIA "Fristads Production" (попередня назва - SIA "Fristads Kansas Production"),
юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Латвiї, реєстрацiйний № 40003693027,
предмет правочинiв - пошиття одягу з давальницької сировини; сукупна ринкова вартiсть
предмету усiх зазначених у цьому пунктi контрактiв iз специфiкацiями та додатками станом на 30
вересня 2020р. - 214 845 тис. грн. (535,57 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi).
17. Сiмнадцяте питання порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв.
Проєкт рiшення:
1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством з дня прийняття цього рiшення до 30 квiтня
2021 року таких значних правочинiв:
а) укладення договорiв пiдряду на пошиття одягу, робочого одягу, продовження строкiв або
термiнiв їхньої дiї, перегляду iстотних умов, внесення змiн та розiрвання, пiдписання специфiкацiй
та додаткiв до них, зокрема, але не виключно з наступними контрагентами:
- Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Самбiрська швейна фабрика", iдентифiкацiйний код
00309536, мiсцезнаходження: Україна, 81400, Львiвська обл., мiсто Самбiр, вулиця Музейна,
будинок 6;
- Фiзична особа-пiдприємець Бiгун Павло Петрович, РНОКПП 3154006755, мiсце проживання:
Україна, 79037, Львiвська область, мiсто Львiв, вулиця Очакiвська, будинок 5, квартира 57;
- Фiзична особа-пiдприємець Войтович Богодар Юрiйович, РНОКПП 3132505451, мiсце
проживання: Україна, 79037, Львiвська область, мiсто Львiв, вулиця Очакiвська, будинок 5,
квартира 57;
б) укладення договорiв поставки продукцiї (зокрема одягу, робочого одягу), продовження строкiв
або термiнiв дiї, перегляду iстотних умов, внесення змiн та розiрвання, пiдписання специфiкацiй та
додаткiв до договорiв поставки, зокрема, але не виключно iз наступними контрагентами:
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УСПОТ ЛТД", iдентифiкацiйний код 20072763,
мiсцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухiв, вулиця
Броварська, будинок 56;
- Fristads AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королiвства Швецiя, 
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реєстрацiйний номер 556023-8486 з мiсцезнаходженням за адресою: Королiвство Швецiя, м. Борас,
вул. Прогносгатан 24, 501 11;
в) укладення договорiв про спiвпрацю щодо пошиття одягу iз давальницької сировини, додаткiв та
специфiкацiй до них з Компанiєю SIA "Fristads Production" (попередня назва SIA "Fristads Kansas
Production"), юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Латвiї, реєстрацiйний №
40003693027;
г) укладення договорiв на постачання матерiалiв та аксесуарiв, додаткiв та специфiкацiй до них.
2. Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, зазначених в пiдпунктах "а" - "г"
пункту 1 цього рiшення, становить 202 500 000,00 грн. (двiстi два мiльйони п'ятсот тисяч гривень),
що становить 504,8 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, в тому
числi:
- правочини, передбаченi пiдпунктом "а" граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 40
500 000,00 грн. (сорок мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень), що становить 100,96% вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
- правочини, передбаченi пiдпунктом "б" граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 27
000 000,00 грн. (двадцять сiм мiльйонiв гривень), що становить 67,31% вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi;
- правочини, передбаченi пiдпунктом "в" граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 120
000 000,00грн. (сто двадцять мiльйонiв гривень), що становить 299,14% вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi;
- правочини, передбаченi пiдпунктом "г" граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує
15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мiльйонiв гривень), що становить 37,39% вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
3. Попередньо надати згоду на укладення Товариством з дня прийняття цього рiшення до 30 квiтня
2021 року таких договорiв:
- Договiр уступки права вимоги за Договором цiльової позики в iноземнiй валютi вiд 26 травня
2011р., укладеним iз компанiєю Fristads Kansas AB (попередня назва - Kwintet AB) , юридичною
особою, створеною за законодавством Королiвства Швецiя з мiсцезнаходженням за адресою:
Королiвство Швецiя, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 501 11, реєстрацiйний номер 556688-3012;
- Договiр уступки права вимоги за Договором цiльової позики в iноземнiй валютi вiд 16 травня
2018р., укладеним iз компанiєю Fristads Kansas AB, юридичною особою, створеною за
законодавством Швецiї з мiсцезнаходженням за адресою: м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 501 11,
реєстрацiйний № 556688-3012.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 4 339 779 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством з дня прийняття цього рiшення до 30 квiтня
2021 року таких значних правочинiв:
а) укладення договорiв пiдряду на пошиття одягу, робочого одягу, продовження строкiв або
термiнiв їхньої дiї, перегляду iстотних умов, внесення змiн та розiрвання, пiдписання специфiкацiй
та додаткiв до них, зокрема, але не виключно з наступними контрагентами:
- Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Самбiрська швейна фабрика", iдентифiкацiйний код
00309536, мiсцезнаходження: Україна, 81400, Львiвська обл., мiсто Самбiр, вулиця Музейна,
будинок 6;
- Фiзична особа-пiдприємець Бiгун Павло Петрович, РНОКПП 3154006755, мiсце проживання: 
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Україна, 79037, Львiвська область, мiсто Львiв, вулиця Очакiвська, будинок 5, квартира 57;
- Фiзична особа-пiдприємець Войтович Богодар Юрiйович, РНОКПП 3132505451, мiсце
проживання: Україна, 79037, Львiвська область, мiсто Львiв, вулиця Очакiвська, будинок 5,
квартира 57;
б) укладення договорiв поставки продукцiї (зокрема одягу, робочого одягу), продовження строкiв
або термiнiв дiї, перегляду iстотних умов, внесення змiн та розiрвання, пiдписання специфiкацiй та
додаткiв до договорiв поставки, зокрема, але не виключно iз наступними контрагентами:
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УСПОТ ЛТД", iдентифiкацiйний код 20072763,
мiсцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухiв, вулиця
Броварська, будинок 56;
- Fristads AB, юридичною особою, створеною за законодавством Королiвства Швецiя,
реєстрацiйний номер 556023-8486 з мiсцезнаходженням за адресою: Королiвство Швецiя, м. Борас,
вул. Прогносгатан 24, 501 11;
в) укладення договорiв про спiвпрацю щодо пошиття одягу iз давальницької сировини, додаткiв та
специфiкацiй до них з Компанiєю SIA "Fristads Production" (попередня назва SIA "Fristads Kansas
Production"), юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Латвiї, реєстрацiйний №
40003693027;
г) укладення договорiв на постачання матерiалiв та аксесуарiв, додаткiв та специфiкацiй до них.
2. Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, зазначених в пiдпунктах "а" - "г"
пункту 1 цього рiшення, становить 202 500 000,00 грн. (двiстi два мiльйони п'ятсот тисяч гривень),
що становить 504,8 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, в тому
числi:
- правочини, передбаченi пiдпунктом "а" граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 40
500 000,00 грн. (сорок мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень), що становить 100,96% вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
- правочини, передбаченi пiдпунктом "б" граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 27
000 000,00 грн. (двадцять сiм мiльйонiв гривень), що становить 67,31% вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi;
- правочини, передбаченi пiдпунктом "в" граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 120
000 000,00грн. (сто двадцять мiльйонiв гривень), що становить 299,14% вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi;
- правочини, передбаченi пiдпунктом "г" граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує
15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мiльйонiв гривень), що становить 37,39% вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
3. Попередньо надати згоду на укладення Товариством з дня прийняття цього рiшення до 30 квiтня
2021 року таких договорiв:
- Договiр уступки права вимоги за Договором цiльової позики в iноземнiй валютi вiд 26 травня
2011р., укладеним iз компанiєю Fristads Kansas AB (попередня назва - Kwintet AB) , юридичною
особою, створеною за законодавством Королiвства Швецiя з мiсцезнаходженням за адресою:
Королiвство Швецiя, м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 501 11, реєстрацiйний номер 556688-3012;
- Договiр уступки права вимоги за Договором цiльової позики в iноземнiй валютi вiд 16 травня
2018р., укладеним iз компанiєю Fristads Kansas AB, юридичною особою, створеною за
законодавством Швецiї з мiсцезнаходженням за адресою: м. Борас, вул. Прогносгатан 24, 501 11,
реєстрацiйний № 556688-3012.
18. Вiсiмнадцяте питання порядку денного: Схвалення правочинiв iз заiнтересованiстю,
вчинених Товариством.
Проєкт рiшення:
Схвалити правочини iз заiнтересованiстю, вчиненi Товариством, а саме:
1. Контракт про спiвпрацю №16032012 вiд 16.03.2012р. та специфiкацiї i додатки до нього,
Контракт про спiвпрацю № 10102017 вiд 10.10.2017р. та специфiкацiї i додатки до нього, Контракт
про спiвпрацю № 10102019 вiд 10.10.19р. та специфiкацiї i додатки до нього, укладенi з Компанiєю
SIA "Fristads Production" (попередня назва - SIA "Fristads Kansas Production"), юридичною особою,
зареєстрованою за законодавством Латвiї, реєстрацiйний № 40003693027, предмет правочинiв -
пошиття одягу з давальницької сировини, сукупна ринкова вартiсть предмету усiх зазначених у
цьому пунктi контрактiв iз специфiкацiями та додатками станом на 30 вересня 2020р. - 214 845
тис. грн. (535,57 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
2. Договiр цiльової позики в iноземнiй валютi вiд 26 травня 2011р., Додаткову угоду №1 до нього
вiд 07 грудня 2018р., Додаткову угоду №2 до нього вiд 24 вересня 2020р., укладенi iз компанiєю 
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Fristads Kansas AB (попередня назва - Kwintet AB), юридичною особою, створеною за
законодавством Королiвства Швецiя з мiсцезнаходженням за адресою: Королiвство Швецiя, м.
Борас, вул. Прогносгатан 24, 501 11, реєстрацiйний № 556688-3012, предмет правочину - грошовi
кошти, ринкова вартiсть предмету правочину - 750 000,00 Євро, що за офiцiйним курсом НБУ на
дату укладення даного Договору складало 8 424 201,00 грн. (21,0% вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi).
3. Договiр цiльової позики в iноземнiй валютi вiд 16 травня 2018р., Додаткова угода № 1 до нього
вiд 24 вересня 2020р., укладенi iз компанiєю Fristads Kansas AB, юридичною особою, створеною за
законодавством Королiвства Швецiя з мiсцезнаходженням за адресою: Королiвство Швецiя, м.
Борас, вул. Прогносгатан 24, 501 11, реєстрацiйний № 556688-3012, предмет правочину - грошовi
кошти, ринкова вартiсть предмету правочину - 500 000,00 Євро, що за офiцiйним курсом НБУ на
дату укладення даного Договору складало 15 573 151,00 грн. (38,82 % вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi).
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" - 4 339 779 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй.
Прийняте рiшення:
Схвалити правочини iз заiнтересованiстю, вчиненi Товариством, а саме:
1. Контракт про спiвпрацю №16032012 вiд 16.03.2012р. та специфiкацiї i додатки до нього,
Контракт про спiвпрацю № 10102017 вiд 10.10.2017р. та специфiкацiї i додатки до нього, Контракт
про спiвпрацю № 10102019 вiд 10.10.19р. та специфiкацiї i додатки до нього, укладенi з Компанiєю
SIA "Fristads Production" (попередня назва - SIA "Fristads Kansas Production"), юридичною особою,
зареєстрованою за законодавством Латвiї, реєстрацiйний № 40003693027, предмет правочинiв -
пошиття одягу з давальницької сировини, сукупна ринкова вартiсть предмету усiх зазначених у
цьому пунктi контрактiв iз специфiкацiями та додатками станом на 30 вересня 2020р. - 214 845
тис. грн. (535,57 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
2. Договiр цiльової позики в iноземнiй валютi вiд 26 травня 2011р., Додаткову угоду №1 до нього
вiд 07 грудня 2018р., Додаткову угоду №2 до нього вiд 24 вересня 2020р., укладенi iз компанiєю
Fristads Kansas AB (попередня назва - Kwintet AB), юридичною особою, створеною за
законодавством Королiвства Швецiя з мiсцезнаходженням за адресою: Королiвство Швецiя, м.
Борас, вул. Прогносгатан 24, 501 11, реєстрацiйний № 556688-3012, предмет правочину - грошовi
кошти, ринкова вартiсть предмету правочину - 750 000,00 Євро, що за офiцiйним курсом НБУ на
дату укладення даного Договору складало 8 424 201,00 грн. (21,0% вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi).
3. Договiр цiльової позики в iноземнiй валютi вiд 16 травня 2018р., Додаткова угода № 1 до нього
вiд 24 вересня 2020р., укладенi iз компанiєю Fristads Kansas AB, юридичною особою, створеною за
законодавством Королiвства Швецiя з мiсцезнаходженням за адресою: Королiвство Швецiя, м.
Борас, вул. Прогносгатан 24, 501 11, реєстрацiйний № 556688-3012, предмет правочину - грошовi
кошти, ринкова вартiсть предмету правочину - 500 000,00 Євро, що за офiцiйним курсом НБУ на
дату укладення даного Договору складало 15 573 151,00 грн. (38,82 % вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi).

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

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

Інше (зазначити)


У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
д/н

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Iян Рiчi

X
До компетенцiї членiв Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
- затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Генеральному директору; 
- прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України
- пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадку скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами (акцiонером); 
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування (у тому числi бюлетеня для кумулятивного голосування), крiм випадку скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами (акцiонером);
- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, якщо їх вартiсть не перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення); 
- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв), визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України або Загальними зборами;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; 
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
- вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
- вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання повноважень Генеральному директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть майна або послуг (робiт) чи сума коштiв, що є предметом такого правочину, становить менше 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання повноважень Генеральному директоровi чи iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину;
-  прийняття рiшення про надання згоди на укладення Товариством договорiв (контрактiв, угод) та вчинення iнших правочинiв щодо:
1) купiвлi-продажу нерухомого майна та основних засобiв Товариства;
2) отримання Товариством позики (кредиту), надання Товариством позики, майнової чи фiнансової поруки, передання майна Товариства в заставу (iпотеку), продажу дебiторської заборгованостi Товариства (уступки вимоги);
3) передачi рухомого та нерухомого майна Товариства у найм (оренду), суборенду, лiзинг;
4) видачi векселiв та iнших неемiсiйних цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв (деривативiв), iнших документiв, що породжують борговi зобов'язання Товариства;
5) здiйснення Товариством спiльної дiяльностi без створення юридичної особи (в тому числi у формi простого товариства), створення трастiв, партнерства та iнших об'єднань без статусу юридичної особи, що передбачають розподiл прибутку (частини прибутку) Товариства на користь фiзичних i юридичних осiб, якi не є акцiонерами Товариства;
6) купiвлi або набуття iншим чином, продажу або вiдчуження iншим чином, виконання робiт, надання послуг, здiйснення iнших господарських операцiй на суму, що становить або перевищує 1 (один) вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та/або становить чи перевищує суму у розмiрi 5 000,00 Євро (п'ять тисяч Євро 00 євроцентрiв) або еквiвалент цiєї суми у гривнi чи iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на дату укладення договору (вчинення правочину)та про надання повноважень Генеральному директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства таких правочинiв та договорiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 
- прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до цього Статуту
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України.


Тютько Андрiй Богданович

X
До компетенцiї членiв Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
- затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Генеральному директору; 
- прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України
- пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадку скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами (акцiонером); 
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування (у тому числi бюлетеня для кумулятивного голосування), крiм випадку скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами (акцiонером);
- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, якщо їх вартiсть не перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення); 
- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв), визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України або Загальними зборами;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; 
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
- вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
- вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання повноважень Генеральному директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть майна або послуг (робiт) чи сума коштiв, що є предметом такого правочину, становить менше 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання повноважень Генеральному директоровi чи iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину;
-  прийняття рiшення про надання згоди на укладення Товариством договорiв (контрактiв, угод) та вчинення iнших правочинiв щодо:
1) купiвлi-продажу нерухомого майна та основних засобiв Товариства;
2) отримання Товариством позики (кредиту), надання Товариством позики, майнової чи фiнансової поруки, передання майна Товариства в заставу (iпотеку), продажу дебiторської заборгованостi Товариства (уступки вимоги);
3) передачi рухомого та нерухомого майна Товариства у найм (оренду), суборенду, лiзинг;
4) видачi векселiв та iнших неемiсiйних цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв (деривативiв), iнших документiв, що породжують борговi зобов'язання Товариства;
5) здiйснення Товариством спiльної дiяльностi без створення юридичної особи (в тому числi у формi простого товариства), створення трастiв, партнерства та iнших об'єднань без статусу юридичної особи, що передбачають розподiл прибутку (частини прибутку) Товариства на користь фiзичних i юридичних осiб, якi не є акцiонерами Товариства;
6) купiвлi або набуття iншим чином, продажу або вiдчуження iншим чином, виконання робiт, надання послуг, здiйснення iнших господарських операцiй на суму, що становить або перевищує 1 (один) вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та/або становить чи перевищує суму у розмiрi 5 000,00 Євро (п'ять тисяч Євро 00 євроцентрiв) або еквiвалент цiєї суми у гривнi чи iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на дату укладення договору (вчинення правочину)та про надання повноважень Генеральному директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства таких правочинiв та договорiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 
- прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до цього Статуту
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України.


Бастiан Йерун Тiпе

X
До компетенцiї членiв Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
- затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Генеральному директору; 
- прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України
- пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадку скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами (акцiонером); 
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування (у тому числi бюлетеня для кумулятивного голосування), крiм випадку скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами (акцiонером);
- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, якщо їх вартiсть не перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення); 
- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв), визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України або Загальними зборами;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; 
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
- вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
- вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання повноважень Генеральному директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть майна або послуг (робiт) чи сума коштiв, що є предметом такого правочину, становить менше 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання повноважень Генеральному директоровi чи iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину;
-  прийняття рiшення про надання згоди на укладення Товариством договорiв (контрактiв, угод) та вчинення iнших правочинiв щодо:
1) купiвлi-продажу нерухомого майна та основних засобiв Товариства;
2) отримання Товариством позики (кредиту), надання Товариством позики, майнової чи фiнансової поруки, передання майна Товариства в заставу (iпотеку), продажу дебiторської заборгованостi Товариства (уступки вимоги);
3) передачi рухомого та нерухомого майна Товариства у найм (оренду), суборенду, лiзинг;
4) видачi векселiв та iнших неемiсiйних цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв (деривативiв), iнших документiв, що породжують борговi зобов'язання Товариства;
5) здiйснення Товариством спiльної дiяльностi без створення юридичної особи (в тому числi у формi простого товариства), створення трастiв, партнерства та iнших об'єднань без статусу юридичної особи, що передбачають розподiл прибутку (частини прибутку) Товариства на користь фiзичних i юридичних осiб, якi не є акцiонерами Товариства;
6) купiвлi або набуття iншим чином, продажу або вiдчуження iншим чином, виконання робiт, надання послуг, здiйснення iнших господарських операцiй на суму, що становить або перевищує 1 (один) вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та/або становить чи перевищує суму у розмiрi 5 000,00 Євро (п'ять тисяч Євро 00 євроцентрiв) або еквiвалент цiєї суми у гривнi чи iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на дату укладення договору (вчинення правочину)та про надання повноважень Генеральному директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства таких правочинiв та договорiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 
- прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до цього Статуту
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України.



Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
В звiтному роцi були проведенi наступнi засiдання

                 - Протокол № 12/03/2020 вiд 12 березня 2020;

Про укладення Товариством договору про надання аудиторських послуг.

	- Протокол № 05/03/2020 вiд 18 березня 2020;

 Про призначення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ  "Стрийської швейної фабрики "Стрiтекс".

	- Протокол № 06/05/2020 вiд 6 травня 2020; 

Про скорочення штату пiдприємства.

	- Протокол № 17/06/2020 вiд 17 червня 2020; 

Про закупiвлю лiфтового обладнання

	- Протокол № 31/08/2020 вiд 31 серпня 2020; 

Про проведення ремонтних робiт в будiвлi швейної фабрики

	- Протокол № 16/09/2020 вiд 16 вересня 2020; 

Про проведення ремонтних робiт в будiвлi швейної фабрики

	- Протокол № 17/09/2020 вiд 17 вересня 2020; 

Про проведення ремонтних робiт в будiвлi швейної фабрики

                -  Протокол № 02/11/2020 вiд 02 листопада 2020; 

Про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

	- Протокол № 10/12/2020 вiд 10 грудня 2020; 

Внесення змiн до системи оплати працi, затвердження нової редакцiї Положенння про систему оплати працi

	- Протокол № 23/11/2020 вiд 23 листопада 2020;

Розгляд пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів.



Рiшення приймалися голосуванням пiсля обговорення. Дiяльнiсть наглядової ради не привела до змiн у фiнансово-господарськiй дiяльностi.



Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)
д/н
д/н

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
д/н
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
Наглядова рада Товариства, вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кiлькостi 3-х членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами за принципом кумулятивного голосування. Фактiв порушення наглядовоъ ради Товариства внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди дiяльностi Товариства не зафiксовано.


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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту
X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)


X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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

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

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

X
Інше (зазначити)
д/н

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)
Винагорода не передбачена

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор   Кремiнець Галина Iванiвна
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор вирiшує будь-якi питання дiяльностi Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор зобов'язаний надавати Наглядовiй радi проекти усiх договорiв (контрактiв, угод) та iнших правочинiвю Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. До компетенцiї Генерального директора належить:
- органiзацiя поточної роботи Товариства;
- органiзацiя та контроль за виконанням рiшень органiв Товариства, якщо iнше не встановлено такими рiшеннями;
- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- розробка та затвердження програм вдосконалення виробничих процесiв, модернiзацiї лiнiй виробництва, поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
-  складання та надання Наглядовiй радi квартальних (мiсячних) та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
- затвердження штатного розпису та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
- призначення керiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
- укладення та виконання колективного договору;
- прийняття рiшень про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства та застосування до них заохочень;
- вирiшення iнших питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.


Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Засiдання не проводились, оскiльки виконавчий орган є одноосiбним.

Оцінка роботи виконавчого органу
Фактiв порушення виконавчим органом Товариства внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди дiяльностi Товариства не зафiксовано

Примітки
д/н 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого)стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання i досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" Товариство немає. Службу внутрiшнього аудиту в Товариствi не створено.  Система бухгалтерського облiку - це заходи i записи пiдприємства, шляхом яких бухгалтерськi операцiї оформлюються в регiстрах бухгалтерського облiку. Така система визначає, збирає, аналiзує, пiдраховує, класифiкує, записує, пiдсумовує i надає iнформацiю про операцiї та iншi заходи. Внутрiшнiй контроль за забезпеченням повноти, точностi, законностi, захисту активiв i надiйностi фiнансової iнформацiї, здiйснюється завдяки наступним заходам: - контроль за повнотою даних : всi данi по всiх господарських операцiях внесенi до облiкових регiстрiв (комп'ютерних файлiв) i прийнятi на обробку; - контроль за точнiстю даних : данi по кожнiй господарськiй операцiї вiдображенi в облiку своєчасно i в повному обсязi та правильно рознесенi по рахунках; - контролю за дозволом (санкцiонуванням) операцiй спрямованi на забезпечення законностi здiйснення операцiй; - контролю за збереженням активiв i запасiв - процедури, що базуються на обмеженнi доступу до активiв пiдприємства осiб, котрi не мають на те повноважень, запобiганнi крадiжкам, псуванню та нестачi активiв. Вони включають: створення та налагодження надiйної контрольно-пропускної системи на пiдприємствi, встановлення засобiв охорони, сигналiзацiї, сейфiв, обладнання складських примiщень тощо, а також перiодичне проведення внутрiшнiх ревiзiй та iнвентаризацiй; - перiодичне зiставлення, аналiз i перевiрку рахункiв; - перевiрку математичної точностi записiв; - контроль за умовами функцiонування та використання комп'ютерних iнформацiйних систем, зокрема пiдтримання контролю за перiодичними змiнами комп'ютерних програм, доступом до бази iнформацiйних даних; - порядок проходження та затвердження документiв (графiк документообiгу); - вiдповiднiсть прийнятих внутрiшнiх правил вимогам законодавчих актiв та зовнiшнiм джерелам iнформацiї; - порiвняння загальної суми наявних грошових коштiв, вартостi цiнних паперiв i товарно-матерiальних ресурсiв iз записами в облiкових регiстрах; - порiвняння i аналiз фiнансових результатiв дiяльностi пiдприємства з показниками фiнансового плану (прогнозу). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему внутрiшнього контролю i використовуються в цiлях управлiння Товариством. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Керiвництво Товариства придiляє увагу управлiнню ризиками, що включає виявлення ризикiв та проведення оцiнки їх величини. 

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?

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
iнформацiя вiдсутня

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
ні
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
ні
так
ні
ні
так
Інформація про склад органів управління товариства
ні
так
ні
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
ні
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
так
так

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)
д/н

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

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)
д/н

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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового 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)
1
компанiя "Канзас А/С"
25597900
75,07
2
Коколюс Ярослав Володимирович
д/н
18,261

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

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
0
0
iнформацiя вiдсутня

Опис
iнформацiя вiдсутня

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, генеральний директор.  Порядок звiльнення та призначення посадових осiб Товариства встановлений Статутом Товариства та не суперечить вимогам законодавства. Наглядова рада, вiдповiдно до  Статуту Товариства, обирається Загальними зборами у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами за принципом кумулятивного голосування. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратись необмежену кiлькiсть разiв. Голова Наглядової ради Товариства обирається на засiданнi Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Вказанi положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням дiї договору (контракту) припиняються: 
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за 2 (два) тижнi; 
- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 
- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
- у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.
- У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу.
- Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом 3 (трьох) мiсяцiв має скликати  Загальнi збори для припинення повноважень решти членiв Наглядової ради та обрання її нового складу. У такому випадку Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень, пов'язаних iз скликанням, органiзацiєю та проведенням Загальних зборiв.
Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Повноваження Генерального директора припиняються пiсля закiнчення строку, на який його було обрано. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про переобрання Генерального директора або обрання нового Генерального директора на момент закiнчення строку, на який його було обрано, повноваження Генерального директора продовжуються до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Генерального директора та обрання нового Генерального директора або переобрання Генерального директора. Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi (в тому числi достроково) за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про обрання нового Генерального директора або рiшення про призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Повноваження особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Генерального директора, дiйснi до моменту прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання нового Генерального Директора. Наглядова рада має право вiдсторонити вiд виконання повноважень Генерального директора, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв чи самого Товариства, та призначити особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора, до вирiшення Наглядовою радою питання про припинення повноважень Генерального директора та обрання нового Генерального Директора.
Голова Наглядової ради зобов'язаний протягом 10 (десяти) днiв з дати ухвалення рiшення про вiдсторонення вiд виконання повноважень Генерального директора, скликати засiдання Наглядової ради, до порядку денного якого повинно бути включено питання про припинення повноважень Генерального директора та обрання нового Генерального Директора.
Рiшення про дострокове припинення повноважень Генерального директора може бути прийнято Наглядовою радою, у разi:
- завдання Товариству шкоди рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю Генерального директора;
 - розголошення Генеральним директором комерцiйної таємницi та/або конфiденцiйної iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;
- за бажанням Генерального директора за умови письмового повiдомлення про це Товариства за 2 (два) тижнi; 
- в разi неможливостi виконання обов'язкiв Генерального директора за станом здоров'я; 
- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Генерального директора; 
- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
- за наявностi iнших пiдстав, передбачених контрактом, укладеним з Генеральним директором.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб регламентується Статутом пiдприємства.
До компетенцiї членiв Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
- затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Генеральному директору; 
- прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України
- пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадку скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами (акцiонером); 
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування (у тому числi бюлетеня для кумулятивного голосування), крiм випадку скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами (акцiонером);
- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, якщо їх вартiсть не перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення); 
- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв), визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України або Загальними зборами;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; 
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
- вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
- вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання повноважень Генеральному директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть майна або послуг (робiт) чи сума коштiв, що є предметом такого правочину, становить менше 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання повноважень Генеральному директоровi чи iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину;
-  прийняття рiшення про надання згоди на укладення Товариством договорiв (контрактiв, угод) та вчинення iнших правочинiв щодо:
1) купiвлi-продажу нерухомого майна та основних засобiв Товариства;
2) отримання Товариством позики (кредиту), надання Товариством позики, майнової чи фiнансової поруки, передання майна Товариства в заставу (iпотеку), продажу дебiторської заборгованостi Товариства (уступки вимоги);
3) передачi рухомого та нерухомого майна Товариства у найм (оренду), суборенду, лiзинг;
4) видачi векселiв та iнших неемiсiйних цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв (деривативiв), iнших документiв, що породжують борговi зобов'язання Товариства;
5) здiйснення Товариством спiльної дiяльностi без створення юридичної особи (в тому числi у формi простого товариства), створення трастiв, партнерства та iнших об'єднань без статусу юридичної особи, що передбачають розподiл прибутку (частини прибутку) Товариства на користь фiзичних i юридичних осiб, якi не є акцiонерами Товариства;
6) купiвлi або набуття iншим чином, продажу або вiдчуження iншим чином, виконання робiт, надання послуг, здiйснення iнших господарських операцiй на суму, що становить або перевищує 1 (один) вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та/або становить чи перевищує суму у розмiрi 5 000,00 Євро (п'ять тисяч Євро 00 євроцентрiв) або еквiвалент цiєї суми у гривнi чи iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на дату укладення договору (вчинення правочину)та про надання повноважень Генеральному директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства таких правочинiв та договорiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 
- прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до цього Статуту
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України.
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор вирiшує будь-якi питання дiяльностi Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор зобов'язаний надавати Наглядовiй радi проекти усiх договорiв (контрактiв, угод) та iнших правочинiвю Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. До компетенцiї Генерального директора належить:
- органiзацiя поточної роботи Товариства;
- органiзацiя та контроль за виконанням рiшень органiв Товариства, якщо iнше не встановлено такими рiшеннями;
- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- розробка та затвердження програм вдосконалення виробничих процесiв, модернiзацiї лiнiй виробництва, поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
-  складання та надання Наглядовiй радi квартальних (мiсячних) та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
- затвердження штатного розпису та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
- призначення керiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
- укладення та виконання колективного договору;
- прийняття рiшень про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства та застосування до них заохочень;
- вирiшення iнших питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
див. аудиторський звiт

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
товариство не є фiнансовою установою


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
компанiя "Канзас А/С"
25597990
5220, Данiя, Оденсе, Блангстедгардсвей 66
3 485 809
75,07
3 485 809
0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
фiзична особа
847 970
18,261
847 970
0
Усього
4 333 779
93,331
4 333 779
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акцiя проста бездокументарна iменна
4 643 509
1 160 877,25
Права та обовязки прописанi в Статутi пiдприємства та вiдповiдають нормам закону "Про акцiонернi товариства"
д/н
Примітки:
д/н
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.11.2010
60/13/1/10
Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР
UA4000099105
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
4 643 509
1 160 877,25
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринку не проводилась. Лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не вiдбувався.

10. 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

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
11.11.2010
60/13/1/10
UA4000099105
4 643 509
1 160 877,25
4 354 719
0
0
Опис:
д/н


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
14 428
15 121
9 602
9 602
24 030
24 723
  будівлі та споруди
0
0
1 474
1 474
1 474
1 474
  машини та обладнання
7 442
8 245
7 979
7 979
15 421
16 224
  транспортні засоби
845
754
0
0
845
754
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
6 141
6 122
149
149
6 290
6 271
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
14 428
15 121
9 602
9 602
24 030
24 723
Опис
Обмежень щодо використання ОЗ немає. Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами)- II група -  iнструменти, прилади, iнвентар залишковою вартiстю 467.0 тис.грн. термiном користування - 1-12 роки; III група - Машини та обладнання залишковою вартiстю 8245.0 тис. грн. термiном користування - 2-12 рокiв. Умови користування основними засобами здiйснюються у вiдповiдностi з технiчними параметрами по технiчних паспортах первiсна вартiсть основних засобiв- 222666 тис.грн, ступiнь їх зносу- 78,11 %, ступiнь їх використання-95%, сума нарахованого зносу- 7545,0 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
1 097
248
Статутний капітал (тис.грн)
1 160,9
1 160,9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
1 160,9
1 160,9
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок
Розрахункова вартiсть чистих активiв (1097,00 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1160.9 тис.грн. ).Це  вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
679
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
47 811
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
48 490
X
X
Опис
 Зобов'язання зазначенi вiдповiдно до фiнансових звiтiв товариства

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Київська обл., Київ, Тропiнiна 7г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
13.07.2015
Міжміський код та телефон
0445910404
Факс
0445910400
Вид діяльності
депозитарна
Опис
Надає послуги депозитарiю

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ТОВ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
33306921
Місцезнаходження
01001, Україна, Київська обл., Київ, Хрещатик 19а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
3516
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
27.01.2005
Міжміський код та телефон
0444903000
Факс
0444903000
Вид діяльності
аудиторська
Опис
Надає послуги аудитора.

КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс"
за ЄДРПОУ
05468127
Територія
Львівська область, м.Стрий
за КОАТУУ
4611200000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво робочого одягу
за КВЕД
14.12
Середня кількість працівників: 250
Адреса, телефон: 82400 м.Стрий, вул. Новакiвського 5, 0324553546
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
150
130
    первісна вартість
1001
260
270
    накопичена амортизація
1002
( 110 )
( 140 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
1 660
Основні засоби
1010
14 428
15 121
    первісна вартість
1011
20 425
22 666
    знос
1012
( 5 997 )
( 7 545 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
14 578
16 911
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
2 757
4 683
Виробничі запаси
1101
1 352
1 301
Незавершене виробництво
1102
346
2 457
Готова продукція
1103
380
463
Товари
1104
679
462
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
9 105
7 159
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
1 494
351
    з бюджетом
1135
169
1 712
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
7 435
10 790
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
0
0
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
3 216
7 502
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
3 216
7 502
Витрати майбутніх періодів
1170
1 146
462
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
86
17
Усього за розділом II
1195
25 408
32 676
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
39 986
49 587

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
1 161
1 161
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
290
290
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-1 203
-354
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
248
1 097
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
31 970
40 644
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
31 970
40 644
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
641
1 155
    розрахунками з бюджетом
1620
1 222
679
    у тому числі з податку на прибуток
1621
957
239
    розрахунками зі страхування
1625
301
450
    розрахунками з оплати праці
1630
1 278
1 742
    одержаними авансами
1635
646
0
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
3 667
3 804
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
13
16
Усього за розділом IІІ
1695
7 768
7 846
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
39 986
49 587

Керівник				Кремiнець Галина Iванiвна

Головний бухгалтер			Семенiв Володимир Адольфович
КОДИ
Дата
27.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс"
за ЄДРПОУ
05468127

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
75 614
95 214
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 70 434 )
( 89 855 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
5 180
5 359
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
13 591
10 655
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 4 383 )
( 3 716 )
Витрати на збут
2150
( 397 )
( 531 )
Інші операційні витрати
2180
( 2 228 )
( 5 398 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
11 763
6 369
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
197
146
Інші доходи
2240
2 750
8 679
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 1 033 )
( 852 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 12 589 )
( 2 145 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
1 088
12 197
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-239
-2 195
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
849
10 002
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
849
10 002
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
23 011
45 571
Витрати на оплату праці
2505
33 581
31 706
Відрахування на соціальні заходи
2510
7 274
6 836
Амортизація
2515
1 871
1 642
Інші операційні витрати
2520
5 347
5 221
Разом
2550
71 084
90 976
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
4 643 509
4 643 509
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
0
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,182840
2,153970
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,000000
0,000000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00

Керівник				Кремiнець Галина Iванiвна

Головний бухгалтер			Семенiв Володимир Адольфович
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс"
за ЄДРПОУ
05468127


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
80 638
92 569
Повернення податків і зборів
3005
1 842
6 111
 у тому числі податку на додану вартість
3006
1 842
6 111
Цільового фінансування
3010
0
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
279
265
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
197
146
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
7 431
11 133
Надходження від операційної оренди
3040
19
24
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
1 257
1 211
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 36 862 )
( 63 399 )
Праці
3105
( 27 794 )
( 25 758 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 7 125 )
( 6 923 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 8 644 )
( 6 575 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 809 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 7 835 )
( 6 575 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 1 146 )
( 2 318 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
10 092
6 486
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
779
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 4 090 )
( 3 518 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 895 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-4 206
-3 518
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
13
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 1 200 )
( 1 177 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 961 )
( 863 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-2 161
-2 027
Чистий рух коштів за звітний період
3400
3 725
941
Залишок коштів на початок року
3405
3 216
4 477
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
561
-2 202
Залишок коштів на кінець року
3415
7 502
3 216

Керівник				Кремiнець Галина Iванiвна

Головний бухгалтер			Семенiв Володимир Адольфович
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Стрийська швейна фабрика "Стрiтекс"
за ЄДРПОУ
05468127

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
1 161
0
0
290
-1 203
0
0
248
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
1 161
0
0
290
-1 203
0
0
248
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
849
0
0
849
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
0
0
849
0
0
849
Залишок на кінець року 
4300
1 161
0
0
290
-354
0
0
1 097

Керівник				Кремiнець Галина Iванiвна

Головний бухгалтер			Семенiв Володимир Адольфович
XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ"
2
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
33306921
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Україна, 01001, м.Київ, вул. Хрещатик 19а
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
3516
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 326/4, дата: 30.06.2016
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2020 по 31.12.2020
8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
01 - немодифікована
9
Пояснювальний параграф (за наявності)
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства <Стрийська
швейна фабрика <СТРIТЕКС> (<Компанiя>), представленої на сторiнках 1-23, що
складається з балансу станом на 31 грудня 2020 р., та звiту про фiнансовi результати,
звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад
значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2019 р., та її фiнансовi результати i
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (<НП(с)БО>) та вiдповiдає вимогам Закону
України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> №996-XIV щодо
складання фiнансової звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (<МСА>). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора
за аудит фiнансової звiтностi> нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (включаючи Мiжнароднi стандарти незалежностi) (<Кодекс РМСЕБ>) та
етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо,
що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки.
Iнша iнформацiя, що включена до Звiту про управлiння та Рiчної iнформацiї емiтента
цiнних паперiв за 2020 рiк
Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi про управлiння за 2020
рiк (але не включає фiнансову звiтнiсть та наш звiт аудитора щодо неї), який ми отримали
до дати цього звiту аудитора, i Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (що включає Звiт
про корпоративне управлiння) за 2020 рiк, який ми очiкуємо отримати пiсля цiєї дати.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не
робимо i не будемо робити висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої
iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту,
або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо, на
основi проведеної нами роботи щодо iншої iнформацiї отриманої до дати цього звiту
аудитора, 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.
Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв (що включає
Звiт по корпоративне управлiння), якщо ми дiйдемо висновку, що вона мiстить суттєве
викривлення, нам потрiбно буде повiдомити про це питання Наглядову раду.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової ради за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансової звiтностi вiдповiдно до НП(с)БО та за таку систему внутрiшнього контролю,
яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi,
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
Компанiї.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем
впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить
суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства
або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано
очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва
невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть
Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо
висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в
нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi
висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту
аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї,
що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо Наглядовiй радi разом з iншими питаннями iнформацiю про
запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати,
включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд
час аудиту
10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: ATTEST-2021-00059, дата: 24.12.2020
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 07.12.2020, дата закінчення: 09.04.2021
12
Дата аудиторського звіту
16.04.2021
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
803 078,40
14
Текст аудиторського звіту

Звіт незалежного аудитора





	Дата (рік, місяць, день)	2020 | 12 | 31

Підприємство: ПрАТ "Стрийська швейна фабрика "СТРІТЕКС"		за ЄДРПОУ	05468127

Територія: Львівська обл.		за КОАТУУ	4611200000

Орган державного управління		за СПОДУ	

Організаційно-правова форма господарювання: Приватне акціонерне товариство		за КОПФГ	230

Вид економічної діяльності: Виробництво робочого одягу		за КВЕД	14.12

Одиниця виміру: тис. грн.		



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2020 рік



	Форма № 5	Код за ДКУД	1801008



І. Нематеріальні активи



Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року	Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)	Вибуло за рік	Нарахо-вано амор-тизації за рік	Втрати від змен-шення корис-ності за рік	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року

		Первісна (переоці-нена вартість)	Накопи-чена аморти-зація		Первісної (пере-оціненої вартості)	Накопи-ченої аморти-зації	Первісна (переоці-нена вартість)	Накопи-чена аморти-зація			Первісної (переоці-неної вартості)	Накопи-ченої аморти-зації	Первісна (переоці-нена вартість)	Накопи-чена аморти-зація

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Інші нематеріальні активи	070	260	110	52	-	-	42	42	72	-			270	140

Разом	080	260	110	52	-	-	42	42	72	-			270	140

Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

 														

Із рядка 080 графа 14 	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	?		

	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	?		

	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	?		

Із рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	?		

З рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	?		

 

ІІ. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року	Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -)	Вибуло за рік	Нарахо-вано аморти-зації за рік	Втрати за зменшення корис-ності 	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року	У тому числі

		Первісна (пере-оцінена вартість)	Знос		Первісної (пере-оціненої вартості)	Зносу	Первісна (пере-оцінена вартість)	Знос			Первісної (пере-оціненої вартості)	Зносу	Первісна (пере-оцінена вартість)	Знос	Одержані за фінансовою орендою	Передані в оперативну оренду

															Первісна (пере-оцінена вартість)	Знос	Первісна (пере-оцінена вартість)	Знос

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Земельні ділянки	100	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-

Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Машини та обладнання	130	12 631	5 189	1 847	-	-	146	146	  1 044	-	-	-	14 332	6 087	-	-	-	-

Транспортні засоби	140	913	68		-	-	-	-	91	-	-	-	913	159	-	-	-	-

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	630	163	138	-	-	53	53	123	-			715	233	-	-	-	-

Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Інші основні засоби	180	29	29	-	-	-	8	8	-	-	-	-	21	21	-	-	-	-

Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	498	138	116	-	-	44	44	147	-	-	-	570	241	-	-	-	-

Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Інші необоротні матеріальні активи	250	5 642	410	391	-	-	-	-	394	-	-	-	6 033	804	-	-	-	-

Разом	260	20 425	5 997	2 492	-	-	251	251	1 799	-			22 666	7 545	-	-	-	-



З рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів					(261)	?		

							?		

						(262)	?		

						(263)	?		

						(264)	3 726		

З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій					(265)	?		

						(2651)	?		

З рядка 260 графа 15	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування					(266)	?		

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду						(267)	11 659 		

З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмежені права власності					(268)	?		

З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю					(269)	?		

 

ІІІ. Капітальні інвестиції



Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року

1	2	3	4

Капітальне будівництво	280	-	-

Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2 101	 -

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	2 051

-

Придбання (створення) нематеріальних активів	310	52 	-

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-

Інші	330	-	-

Разом	340	4 203	-

З рядка 340 графа 3		

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	-	?

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	-	?



IV. Фінансові інвестиції



Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року

			Довгострокові	Поточні

1	2	3	4	5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				

Асоційовані підприємства	350	?	?	?

Дочірні підприємства	360	?	?	?

Спільну діяльність	370	?	?	?

Б. Інші фінансові інвестиції в:				

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	?	?	?

Акції	390	?	?	?

Облігації	400	?	?	?

Інші	410	?	?	?

Разом (розд. А + розд. Б)	420	?	?	?

				

З рядка 045 графа 4 Балансу	

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	за собівартістю	?	?

	за справедливою вартістю	?	?

	за амортизованою собівартістю	?	?

			

З рядка 220 графа 4 Балансу	

Поточні фінансові інвестиції відображені:	за собівартістю	?	?

	за справедливою вартістю	?	?

	за амортизованою собівартістю	?	?





?

V. Доходи і витрати



Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати

1	2	3	4

А. Інші операційні доходи і витрати			

Операційна оренда активів	440	-	-

Операційна курсова різниця	450	3 002	1 011

Реалізація інших оборотних активів	460	-	-

Штрафи, пені, неустойки	470	10 372	-

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-

Інші операційні доходи і витрати	490	217	1 217

У тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів	491	Х	-

непродуктивні витрати і втрати	492	Х	-

Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			

асоційовані підприємства	500	-	-

дочірні підприємства	510	-	-

спільну діяльність	520	-	-

В. Інші фінансові доходи і витрати			

Дивіденди	530	-	Х

Проценти	540	Х	1 033

Фінансова оренда активів	550	-	-

Інші фінансові доходи і витрати	560	197	-

Г. Інші доходи і витрати 			

Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-

Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-

Результат оцінки корисності	590	-	-

Неопераційна курсова різниця	600	2 714	12 589

Безоплатно одержані активи	610	-	Х

Списання необоротних активів	620	Х	-

Інші доходи і витрати	630	36	-

			

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	?	?

		

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	?	?

З рядків 540-560 графа 4		фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності	?	?

			



VI. Грошові кошти



Найменування показника	Код рядка	На кінець року

1	2	3

Каса	640	-

Поточний рахунок у банку	650	2 183

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	 5 319

Грошові кошти в дорозі	670	-

Еквіваленти грошових коштів	680	-

Разом	690	7 502

 		

З рядка 070 гр. 4 Балансу		

Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	

		

 

?

VII. Забезпечення і резерви



Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік	Викори-стано у звітному році	Сторно-вано невикори-стану суму у звітному році	Сума очікува-ного відшко-дування витрат іншою стороною, що врахо-вана при оцінці забезпе-чення	Залишок на кінець року

			Нарахо-

вано (створено)	Додаткові відраху-вання				

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	2 321	3 682	-	3 526	-	-	2 477

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-

Забезпечення наступних витрат 	760	429	445	-	464	-	-	410

Забезпечення наступних витрат на премії працівникам	770	-	1 781	-	1 781	-	-	-

Інші забезпечення	771	917		-			-	917

Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-

Разом	780	3 667	5 908	-	5 771		-	3 804



VIII. Запаси



Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік

			Збільшення чистої вартості реалізації*	Уцінка

1	2	3	4	5

Сировина і матеріали	800	970	-	-

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810		-	-

Паливо	820	-	-	-

Тара і тарні матеріали	830	86	-	-

Будівельні матеріали	840	-	-	-

Запасні частини	850	37	-	-

Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-

Поточні біологічні активи	870	-	-	-

Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	208	-	-

Незавершене виробництво	890	2 457	-	-

Готова продукція 	900	463	-	-

Товари	910	462	-	-

Разом	920	4 683	-	-



З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:		

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	?	

переданих у переробку 	(922)	?	

оформлених в заставу 	(923)	?	

переданих на комісію 	(924)	?	

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	14 106	

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	?	

* 	визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".	

?

IX. Дебіторська заборгованість



Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	В т.ч., за строками непогашення

			До 12 місяців	Від 12 до 18 місяців	Від 18 до 36 місяців

1	2	3	4	5	6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	7 159	7 159	-	-

Інша поточна дебіторська заборгованість	950	10 790	10 790	-	-

 					

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості					-

З рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами					17 041



X. Нестачі і втрати від псування цінностей



Найменування показника	Код рядка	Сума

1	2	3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	-

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-

Сума нестач і витрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

-

 

XІ. Будівельні контракти



Найменування показника	Код рядка	Сума

1	2	3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-

Заборгованість на кінець звітного року:		

валова замовників	1120	-

валова замовникам	1130	-

аванси отримані	1140	-

Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

-



XІІ. Податок на прибуток



Найменування показника	Код рядка	Сума

1	2	3

Поточний податок на прибуток	1210	 239

Відстрочені податкові активи:		

на початок звітного року	1220	

на кінець звітного року	1225	-

Відстрочені податкові зобов'язання:		

на початок звітного року	1230	-

на кінець звітного року	1235	-

Включено до Звіту про фінансові результати - усього:	1240	239

У тому числі:		

поточний податок на прибуток	1241	239

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	

 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-

Відображено у складі власного капіталу - усього:	1250	-

У тому числі:		

поточний податок на прибуток	1251	-

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-

 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-



 

XІІІ. Використання амортизаційних відрахувань



Найменування показника	Код рядка	Сума

1	2	3

Нарахована за звітний рік	1300	1 871

Використано за рік - усього	1310	-

В тому числі на:		-

будівництво об'єктів	1311	-

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-

з них машини та обладнання	1313	-

придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-

	1316	-

	1317	-













Т.в.о. Генеральний директор     







                                     	Кремінець Галина Іванівна



Головний бухгалтер	Семенів Володимир Адольфович



1.	Корпоративна інформація

Приватне акціонерне товариство "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" (далі ? "Компанія") - підприємство, яке утворилося із ВАТ "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс", що виділилося як самостійна юридична особа під час роздержавлення підприємств легкої промисловості у 1992 році шляхом відокремлення від Дрогобицької швейної фірми "Зоря".

Зареєстрований офіс Компанії та місце здійснення діяльності знаходиться за адресою: Україна, Львівська обл., м. Стрий, вул. Новаківського, 5.

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років частки акціонерів у статутному капіталі Компанії розподілялися наступним чином: 

	31 грудня 2020 р.		31 грудня 2019 р.

	грн.		%		грн.		%

							

Компанія "Квінтет Денмарк А/С" Данія	 1 030 592 

	 88.78 		 871 452 		 75.07 

Коколюс Ярослав Володимирович	53 348 		 4.60 		 212 493 		 18.30 

Інші акціонери	 76 932 		 6.63 		 76 932 		 6.63 

Всього	 1 160 877 		 100.00 		 1 160 877 		 100.00 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років кількість співробітників Компанії становила 274 та 278, відповідно.

Дана фінансова звітність була затверджена до випуску керівництвом Компанії 14 квітня 2021 року.

2.	Операційне середовище, ризики та економічні умови

Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Хоча економіка України загалом вважається ринковою, вона продовжує демонструвати особливості, властиві перехідній економіці. Їй, серед іншого, залишаються притаманними певні структурні диспропорції, низький рівень ліквідності ринків капіталу, порівняно висока інфляція, значний розмір зовнішнього та внутрішнього державного боргу. 

Після різкого спаду у 2014 - 2016 роках, економіка країни почала демонструвати певні ознаки відновлення та зростання. Основними ризиками для сталої економічної динаміки залишаються напруженість у геополітичних відносинах з Російською Федерацією; відсутність чіткого консенсусу щодо напрямків проведення інституціональних реформ, зокрема в державному управлінні; судочинстві та основних секторах економіки; прискорення трудової еміграції та низький рівень залучення інвестицій. 

У зв'язку з нещодавнім швидкоплинним розвитком пандемії коронавірусу (COVID-19) багатьма країнами, зокрема Україною, було запроваджено карантинні заходи, що суттєво вплинуло на рівень і масштаби ділової активності учасників ринку. Очікується, що як сама пандемія, так і заходи щодо мінімізації її наслідків можуть вплинути на діяльність компаній у різних галузях, що вже призвело до суттєвого зменшення замовлень на виробництво продукції Компанії в 2020 році. Водночас, управлінський персонал вважає, що Компанія має достатній рівень фінансової стійкості та здатна продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

3.	Основні положення облікової політики

Фінансова звітність Компанії складена відповідно до наступних принципів бухгалтерської обліку: 

Заява про відповідність

Фінансова звітність Компанії складена згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ("НП(с)БО"), затверджених Міністерством фінансів України і зареєстрованих Міністерством юстиції України, дійсних на звітну дату, та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Фінансова звітність складена станом на 31 грудня 2020 року і покриває період з 1 січня по 31 грудня 2020 року.

Функціональна валюта

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Компанії. Це валюта основного економічного середовища, у якому Компанія здійснює свою діяльність. Це означає, що операції у валютах, відмінних від функціональної, розглядаються як операції в іноземній валюті.

Перерахунок іноземної валюти

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції, прибутки та збитки від курсових різниць включаються до звіту про фінансові результати. Немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату здійснення операції.

3.	Основні положення облікової політики (продовження)

Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю. Після визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та втрат від зменшення корисності. Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом цього строку і перевіряються на предмет зменшення корисності, за наявності індикаторів зменшення корисності. 

Термін корисного використання та метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисного використання переглядається як мінімум наприкінці кожного фінансового року. Зміни в очікуваному терміні корисного використання чи в очікуваній формі споживання майбутніх економічних вигід обліковуються як зміна строку корисного використання або методу амортизації та розглядаються як зміни в облікових оцінках. Амортизаційні відрахування за кожен період відображаються у складі звіту про фінансові результати в категорії витрат у відповідності з функціональним призначенням нематеріального активу. Прибутки або збитки, що виникають в результаті припинення визнання нематеріального активу, оцінюються як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та балансовою вартістю активу, та відображаються у складі звіту про фінансові результати, в момент припинення визнання активу. Компанія нараховує амортизацію нематеріальних активів із застосуванням прямолінійного методу, що застосовується щодо первісної вартості нематеріальних активів протягом строку їх корисного використання. Строк корисного використання нематеріальних активів становить від 1 до 5 років.

Основні засоби

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи та основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від зменшення корисності. Первісна вартість включає в себе такі витрати:

?	суми, сплачені постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без урахування непрямих податків, що відшкодовуються Компанії);

?	суми непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, пов'язаних з придбанням основних засобів;

?	монтаж та пусконалагоджувальні витрати, а також будь-які витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. 

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта. Витрати на технічне обслуговування активу в його робочому стані включаються до складу витрат звітного періоду. Компанія застосовує наступні критерії для визнання активів у складі МНМА (малоцінних необоротних матеріальних активів): 1) вартість основного засобу не менше 6 тис. грн. (без урахування ПДВ); або 2) строк корисного використання більше одного року. Витрати на придбання об'єктів на суму менше 6 тис. грн. та строком корисного використання менше одного року признаються витратами періоду, в якому такі витрати були здійснені.

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи включають вартість будівельних та інженерних робіт, інші прямі витрати, відповідну частину накладних витрат, що капіталізуються тільки тоді, коли вони відповідають критеріям визнання активу. Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи не амортизуються, поки відповідні активи не будуть завершені і введені в експлуатацію. При введенні в експлуатацію незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи переносяться до відповідної категорії основних засобів.

Амортизація основних засобів розраховується за прямолінійним методом протягом строку корисного використання активів. Строки корисного використання основних засобів є наступними:

	Строк корисного використання (років)

Машини та обладнання	2-15

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	2-12

Інші основні засоби	3-6

Малоцінні необоротні матеріальні активи	1-5

Поліпшення об'єктів операційної оренди	10-15

Транспортні засоби	5-10

Поліпшення об'єкту операційної оренди амортизується протягом 10-15 років з огляду на те, що цей об'єкт орендований у пов'язаних сторін та Компанія очікує на продовження договору оренди, тобто загальний термін оренди будівлі буде перевищувати строк амортизації обраний Компанією.

Об'єкт основних засобів списується в разі продажу або коли не очікуються отримання майбутніх економічних вигід від його використання або продажу. Будь-який дохід від вибуття активу (чисті надходження від вибуття) включається до складу інших операційних доходів у звіті про фінансові результати, коли актив списується. Балансова вартість списаного основного засобу відображається у складі інших операційних витрат в звіті про фінансові результати, в періоді списання активу.

3.	Основні положення облікової політики (продовження)

Запаси

Запаси в основному складаються з готової продукції, товарів, сировини і витратних матеріалів. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. 

При використанні оцінка запасів здійснюється за методом ФІФО: собівартості перших за часом надходження запасів. Собівартість запасів включає:

"	суми, сплачені постачальнику відповідно до договору (без урахування непрямих податків, що відшкодовуються);

"	непрямі податки пов'язані з придбанням запасів, що не відшкодовуються Компанії; 

"	витрати на доставку й обробку, а також будь-які інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. 

Чиста вартість реалізації ? розрахункова ціна продажу в ході звичайної діяльності, за вирахуванням попередньо оцінених витрат на завершення робіт і попередньо оцінених витрат на збут.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги при первісному визнанні обліковується за чистою вартістю реалізації. Після первісного визнання, дебіторська заборгованість оцінюється за чистою реалізаційною вартістю за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Сума резерву сумнівних боргів визначається на звітну дату за методом застосування коефіцієнта сумнівності або застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти на рахунках у банках, грошові кошти в дорозі, поточні депозити зі строком погашення до трьох місяців чи менше, а також поточні депозити на вимогу зі строком погашення до одного року і які не мають значного ризику зміни вартості.

Зареєстрований та статутний капітал

Статутний капітал Компанії утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Компанії або за рахунок нерозподіленого прибутку, щоб покрити будь-які непередбачені витрати, які можуть виникнути в майбутньому.

Доходи від реалізації

Визнання доходів від реалізації відбувається за умови, коли очікується надходження економічних вигід у майбутньому та за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Доходи від реалізації відображаються за справедливою вартістю активів (грошових коштів), отриманих в якості оплати, за виключенням знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів. Дохід від надання послуг з виробництва робочого одягу з визнається у момент відвантаження замовнику готової продукції, яка була виготовлена з давальницької сировини. Дохід від реалізації товарів визнається тоді, коли покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на товар, що в основному настає після доставки товару за місцем призначення залежно від умов поставки. 

Оренда

Визначення того, чи є договір орендною угодою або містить положення про оренду на дату укладання договору, залежить від сутності операції, а не форми договору, і передбачає оцінку того, чи потребує виконання відповідного договору використання окремого активу або активів, а також передачі прав на використання активу.

Компанія як орендар

Оренда класифікується як операційна або фінансова на дату укладання договору. 

Оренда, що не передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод пов'язаних з правом користування та володіння орендованим активом, класифікується як операційна оренда. Належна за користування об'єктом операційної оренди плата визнається витратами на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних із використанням об'єкта операційної оренди. Об'єкт операційної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку за вартістю, указаною в угоді про оренду. Затрати орендаря на поліпшення  об'єкта  операційної оренди (модернізація,  модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

3.	Основні положення облікової політики (продовження)

Оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом користування та володіння активом, класифікується як фінансова оренда. Орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду об'єкт одночасно як актив і зобов'язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів. Затрати орендаря на поліпшення об'єкта фінансової оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об'єкта фінансової оренди.

Компанія як орендодавець

Оренда, за якою Компанія не передає всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на орендований актив, класифікується як операційна оренда. Витрати орендодавця з укладення угоди про  операційну оренду (юридичні послуги, комісійні винагороди) визнаються іншими операційними витратами того звітного періоду, у якому вони мали місце.

Оренда, за якою Компанія передає всі ризики та вигоди, пов'язані з правом користування та володіння активом, класифікується як фінансова оренда. Витрати орендодавця з укладання угоди про фінансову оренду (юридичні послуги, комісійні винагороди) визнаються іншими витратами того звітного періоду, у якому вони мали місце.

Податки

Поточний та відстрочений податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку на прибуток та відстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток - це сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді у відповідності до податкового законодавства. Сума відстроченого податку на прибуток відображає чистий податковий ефект тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких до оподатковуваного доходу очікується у роках, в яких передбачається реалізація або погашення тимчасових різниць. Оцінка відстрочених податкових активів та зобов'язань відображає можливі податкові наслідки які випливають з того, яким чином компанія очікує на звітну дату реалізувати або погасити балансову вартість своїх активів і зобов'язань.

Відстрочені податкові активи визнаються, коли існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого відстрочені податкові активи можуть бути використані. Балансова вартість відстроченого податкового активу та невизнаний відстрочений податковий актив переглядаються на кожну звітну дату. Компанія визнає невизнаний раніше відстрочений податковий актив в тій мірі, в якій з'являється ймовірність, що майбутній оподатковуваний прибуток дозволить використати такий актив. Компанія, навпаки, зменшує балансову вартість відстроченого податкового активу якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового активу.

Податок на додану вартість

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість ("ПДВ"), окрім випадків коли податок на додану вартість, що виникає при купівлі активів чи послуг, не відшкодовується податковими органами. В такому випадку ПДВ визнається у вартості придбання активу або як частина витрат звітного періоду.

Дебіторська та кредиторська заборгованості у звіті про фінансовий стан та суми у звіті про рух грошових коштів включають суму податку на додану вартість.

Умовні зобов'язання

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності, окрім випадків коли вибуття ресурсів, які втілюють в собі економічні вигоди є ймовірним.

4.	Податок на прибуток (статті 1045 та 2300)

Основні складові витрат з податку на прибуток представлені таким чином: 

	2020 р.		2019 р.

			

Поточні витрати з податку на прибуток	239		2 195

Витрати з відстроченого податку на прибуток	-		-

Витрати (дохід) з податку на прибуток	239		2 195

Прибуток Компанії був об'єктом оподаткування лише в Україні. Ставка податку на прибуток була 18%.

Узгодження прибутку до оподаткування, помноженого на діючу ставку податку на прибуток, та витрат із податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня, представлене таким чином:

	2020 р.		2019 р.

			

Прибуток (збиток) до оподаткування	1 088		12 197

Податок на прибуток за діючою податковою ставкою 18%	196		2 195

Податковий вплив різниць, що не включаються до складу доходів чи витрат при визначенні оподатковуваного прибутку	43		-

Витрати (дохід) з податку на прибуток	239		2 195

Станом на 31 грудня 2020 р. відстрочений податковий актив склав нуль грн. (31 грудня 2019 р.: нуль грн.).

5.	Грошові кошти та їх еквіваленти (стаття 1165)

Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти представлені таким чином:

	2020 р.		2019 р.

 			

Короткострокові депозити в банках	5 319		3 117

Кошти на рахунках в банках	2 183		99

	7 502		3 216

На залишок коштів на рахунках в банках нараховуються відсотки за фіксованою ставкою по депозитах. Короткострокові депозити розміщуються на різні періоди (від одного дня до трьох місяців, в залежності від нагальних потреб Компанії в коштах) і на них нараховуються відсотки за відповідними ставками на короткострокові депозити від 6% до 8% на рік.

6.	Операції з пов'язаними сторонами

Компанія входить до складу групи "Фрістадс Канзас", яку контролюють пани Соренсен Майкл Хауге та Дивіг Крістіан Пітер.

Операції Компанії з пов'язаними сторонами були наступними:

Підприємства під спільним контролем

	2020 р.		2019 р.



Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	62 088		84 849

Інші операційні доходи	10 372		7 120

Закупівлі сировини	93		154

Оренда приміщення та виробничого обладнання	2 280		2 280

Закупівлі обладнання	1 830		-

Фінансові витрати	1 033		852

Станом на 31 грудня залишки за операціями з пов'язаними сторонами були наступними:

	2020 р.		2019 р.



Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги	6 669 		4 471 

Інша поточна дебіторська заборгованість	10 372		7 120

Витрати майбутніх періодів 	380		1 140

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	180		-

Інші поточні зобов'язання	-		1

Інші довгострокові зобов'язання	40 644		31 970

Дохід, інші операційні доходи та дебіторська заборгованість

Дохід від реалізації походить від надання послуг по пошиттю робочого одягу. Інші операційні доходи представлені надходженнями від отриманих штрафів та доходами від виробничих запасів, отриманих безкоштовно.

Торгова дебіторська заборгованість є безпроцентною, незабезпеченою і розрахунки по ній відбуваються в грошовій формі. Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 року, Компанія не вважала дебіторську заборгованість від пов'язаних сторін сумнівною та не створювала резерв сумнівних боргів.

Закупівлі та поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

Закупівлі і непогашена кредиторська заборгованість відносяться до витрат на оренду виробничого приміщення та обладнання. Інші поточні зобов'язання представлені відсотками по позиці до сплати. Кредиторська заборгованість є безпроцентною і погашається в ході звичайної діяльності і розрахунок по ній відбувається у грошовій формі.

Позики, отримані від пов'язаних сторін

Позики, отримані від пов'язаних сторін, отримані з метою фінансування поточної діяльності. Позики, не погашені станом на 31 грудня 2020 та 2019 років, деноміновані в Євро, незабезпечені, мають термін погашення в 2023 році і відсоткову ставку в розмірі EURIBOR 12m + 2.25%*1.112 річних, а з 1 жовтня 2020 року ставка EURIBOR 12m + 4%*1.112 річних. 

Компенсації провідному управлінському персоналу

У 2020 році загальний розмір виплаченої компенсації провідному управлінському персоналу, що включений до складу адміністративних та інших операційних витрат, становив 1 344 тис. грн. (2019: 564 тис. грн.). Компенсації провідному управлінському персоналу складаються, в основному, із заробітної плати та відповідних нарахувань, а також премій, витрат на відрядження та вихідної допомоги. 

7.	Умовні та контрактні зобов'язання

Зобов'язання з операційної оренди - Компанія як орендар

Компанія уклала договори операційної оренди на певні транспортні засоби, виробниче обладнання та приміщення строком від одного до чотирьох років. Майбутні мінімальні орендні платежі (включаючи ПДВ) за угодами невідмовної оренди станом на 31 грудня представлені таким чином:

	2020 р.		2019 р.

 			

Протягом одного року	1 937		880

Більше одного року, але не більше п'яти років	3 471		1 200

Більше п'яти років	-		-

	5 408		2 080

Зобов'язання з операційної оренди - Компанія як орендодавець

Компанія уклала договори операційної оренди на виробниче обладнання терміном на один рік. Майбутні мінімальні орендні платежі (включаючи ПДВ) за угодами невідмовної оренди станом на 31 грудня представлені таким чином:

	2020 р.		2019 р.

 			

Протягом одного року	21		19

Більше одного року, але не більше п'яти років	-		-

Більше п'яти років	-		-

	21		19

Оподаткування та відповідність іншим нормативним вимогам

Українське податкове законодавство та регулятивна база, а також нормативна база з інших питань, зокрема, валютного контролю та митного законодавства, продовжують розвиватися. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх тлумачення залежить від точки зору місцевих обласних і центральних органів державної влади та інших урядових органів. Випадки непослідовного тлумачення не є поодинокими. 

Керівництво вважає, що Компанія дотримувалася усіх нормативних положень, а всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані. Проте, нечіткість та суперечливість у застосуванні українського податкового законодавства призводить до збільшення ризику, що можуть бути нараховані значні додаткові суми податків, штрафів та пені, котрі не можуть бути достовірно визначені, але якщо будуть застосовані, можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії, результати діяльності та грошові потоки. Проте, коли ризик відтоку ресурсів є можливим, Компанія нараховує податкові зобов'язання виходячи з найкращих оцінок керівництва.

При складанні цієї фінансової звітності, керівництво провело аналіз ймовірних та можливих податкових ризиків станом на 31 грудня 2020 та 2019 років та належним чином відобразило їх у складі поточних забезпечень.

8.	Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основними фінансовими інструментами Компанії є дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість та грошові кошти і їх еквіваленти. Компанія має інші різні фінансові інструменти такі як інша дебіторська та інша кредиторська заборгованість, що виникають безпосередньо у ході операційної діяльності. 

Основними ризиками, пов'язаними з фінансовими інструментами Компанії є кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

Валютний ризик

Валютний ризик, який притаманний діяльності Компанії, полягає у ризику виникнення потенційних збитків від наявності відкритих позицій у іноземних валютах, внаслідок несприятливої зміни обмінних курсів. У 2020 і 2019 роках, валютні ризики Компанії були, в основному, пов'язані з дебіторською заборгованістю та заборгованістю за позиками. Компанія не укладала угод, спрямованих на хеджування цих валютних ризиків. Обмінні курси іноземних валют, що брали участь у комерційних операціях, представлені нижче:

			Євро

			

Станом на 31 грудня 2020 р.			34.7396

Станом на 31 грудня 2019 р.			26.4220

Станом на 31 грудня 2018 р.			 31.7141 

Нижче представлено аналіз чутливості прибутку до оподаткування Компанії до можливих змін обмінного курсу, при постійному значенні всіх інших змінних.



31 грудня 2020 року		Послаблення "+"/ зміцнення "-" обмінного курсу 		Збільшення/

(зменшення) прибутку до оподаткування 

 				

Зміна обмінного курсу гривня/євро		+16%		(3 740)

Зміна обмінного курсу гривня/євро		-14%		3 272



31 грудня 2019 року		Послаблення "+"/ зміцнення "-" обмінного курсу 		Збільшення/

(зменшення) прибутку до оподаткування 

 				

Зміна обмінного курсу гривня/євро		+13%		(2 569)

Зміна обмінного курсу гривня/євро		-15%		2 964

Ризик ліквідності

Компанія використовує позику в іноземній валюті, надану нерезидентом, для забезпечення фінансування власних потреб в капіталі. Компанія аналізує свої активи та зобов'язання за строками погашення і планує грошові потоки залежно від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. 

У таблиці нижче наведена інформація про недисконтовані платежі за фінансовими зобов'язаннями Компанії, у розрізі строків погашення цих зобов'язань за угодами станом на 31 грудня 2020 та 2019 років:

2020 р.		До 3 х місяців		3-12 місяців		Більше 1-го року		Разом

 								

Поточна кредиторська заборгованість за:								

товари, роботи та послуги		1 155		-		-		1 155

Інші поточні зобов'язання		16		-		-		16



2019 р.		До 3 х місяців		3-12 місяців		Більше 1-го року		Разом

 								

Поточна кредиторська заборгованість за:								

товари, роботи та послуги		641		-		-		641

Інші поточні зобов'язання		13		-		-		13

Станом на 31 грудня 2020 р. балансова вартість поточних активів перевищувала оборотні зобов'язання на 24 830 тис. грн. (31 грудня 2019 р.: 17 640 тис. грн.). З огляду на те, що основна сума поточних зобов'язань відноситься до заборгованості компаніях, які афілійовані з групою "Фрістадс Канзас", Компанія вважає, що ризик ліквідності, що виникає є керованим. Сума недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Компанії дорівнює їх справедливій вартості.

Кредитний ризик

Кредитний ризик Компанії, що пов'язаний з дебіторською заборгованістю, є обмеженим, адже керівництво здійснює постійний моніторинг кредитоспроможності покупців. Кредитний ризик Компанії пов'язаний з дефолтом покупців за їх зобов'язаннями та обмежується балансовою вартістю дебіторської заборгованості і грошових коштів та їх еквівалентів. Компанія не вимагає застави щодо своїх фінансових активів. Керівництво вважає, що потенційний збиток Компанії від кредитного ризику не є суттєвим для бізнесу Компанії.

Ризик управління капіталом

Компанія розглядає капітал учасників та чисту заборгованість як основні джерела фінансування капіталу. Її чиста заборгованість складається з кредиторської заборгованості скорегованої на суму грошових коштів та їх еквівалентів.

Основними цілями Компанії в політиці управління капіталом є підтримання стабільного рівня капіталу для фінансування та забезпечення господарської діяльності шляхом прийняття розважливих інвестиційних рішень для забезпечення довіри з боку інвесторів, кредиторів та учасників ринку. Керівництво постійно контролює структуру капіталу Компанії та може корегувати свою політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, ринкових тенденціях та стратегії розвитку Компанії.

9.	Події після дати балансу

9 березня 2021 року компанією "Квінтет Денмарк А/С" було набуто домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" в розмірі 95.17% від загальної кількості розміщених Компанією простих іменних акцій.










XVI. Твердження щодо річної інформації
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. 
Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
15.09.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.09.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.12.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.12.2020

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
09.12.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
10.12.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


