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Титульний аркуш 
 

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

Директор    Смирська Надiя Iванiвна 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП 27.04.2012 
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 31624127 
1.4. Місцезнаходження емітента 
 52208, Дніпропетровська обл., Жовтоводський р-н, м. Жовтi Води, Заводська 17-Б 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 (05652) 2-76-36, (05652) 2-76-36 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 zovkombinat@atrep.com.ua  
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2012 
 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у 80 бюлетень Цiннi папери України  30.04.2012 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці 
www.meat-zhovti-vod

y.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2012 
 (адреса сторінки)  (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента:  
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 
    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 
    в) банки, що обслуговують емітента X 
    г) основні види діяльності X 
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
    е) інформація про рейтингове агентство  
    є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів X 
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
9. Відомості про цінні папери емітента:  
    а) інформація про випуски акцій емітента X 
    б) інформація про облігації емітента  
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    г) інформація про похідні цінні папери  
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
    в) інформація про зобов'язання емітента X 
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 
звітного періоду  
14. Інформація про стан корпоративного управління  
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного покриття  
    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших 
активів на кінець звітного періоду  
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають 
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 
іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X 
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних 
товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X 
27. Аудиторський висновок X 
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі  
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наявності) 
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки: 
Товариство не отримувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi. 
Товариство до будь-яких об'єднань пiдприємств не входить. 
Фiзичних осiб засновникiв товариство не має. 
Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств. 
Нарахувань та виплати дивiдендiв не проводилось. 
Облiгацiї, торговi, борговi та iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй товариство не випускало. 
Власних акцiй товариство у звiтному перiодi не викупало. 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої 
продукцiї так як дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн. 
Гарантiй третiх осiб по боргових цiнних паперах Товариство не отримувало. 
 Протягом звiтного перiоду Товариство керувалось Положенням про подання адмiнiстративних даних емiтентами з закритим 
(приватним) розмiщенням цiнних паперiв до ДКЦПФР, затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 01.03.2011р. №187, вiдомостi 
щодо особливої iнформацiї не заповнюються 
Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери у звiтному перiодi не заповнюється. 
Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. 
Товариство не випускало цiльових облiгацiй, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, 
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) не надається. 
Iнформацiя про стан корпоративного управлiння також не заповнюється, в зв'язку з тим, що на Товариствi 1 акцiонер, який 
володiє 100%. 
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3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПрАТ "Жовтоводський мясопродкомбiнат" 
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 
 52208 
3.1.5. Область, район 
 Дніпропетровська обл. Жовтоводський р-н 
3.1.6. Населений пункт 
 м. Жовтi Води 
3.1.7. Вулиця, будинок 
 Заводська 17-Б 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 А00 № 455586 
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 22.10.2001 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Виконавчий комiтет Жовтоводської мiської ради Днiпропетровської областi 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 47 014 462 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 47 014 462 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті 
 ПАТ КБ "Фiнансова iнiцiатива" 
3.3.2. МФО банку 
 380054 
3.3.3. Поточний рахунок 
 260080101820 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті 
  
3.3.5. МФО банку 
  
3.3.6. Поточний рахунок 
  
3.4. Основні види діяльності 
 15.11.0 - Виробництво мяса 
 15.13.0 - Виробництво мясних продуктiв 
 51.32.0 - оптова торгiвля мясом та мясними продуктами 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної особи 
засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 
засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

ТОВ "КРОССТАР ЛТД" 35428975 01103, Київська обл., Печерський р-н, м. 
Київ, вул. Кiквiдзе, 18 100 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який 
видав паспорт 

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 
засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Усього 100 
 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 10 
Середня численнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня)(осiб) - 0 
Фонд оплати працi - 223 тис.грн. 
Розмiр оплати працi проти 2010 року зрiс на 17 тис.грн. 
Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Кадрової програми немає. 
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6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Директор 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Смирська Надiя Iванiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
 АЕ 972628 02.02.1998 Жовтоводський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1960 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 7 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ЗАТ "Жовтоводський м'ясопродкомбiнат", фiнансовий директор 
6.1.8. Опис 
 Нарахована заробiтна плата за 2011 рiк становить 30136,70 грн. 
"Вiдповiдно по п. 8.3.3 Статуту до компетенцiї директора належить: а) питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до 
компетенцiї iнших органiв Товариства ( Загальних зборiв, Контролюючого органу); б) розробка проектiв рiчного бюджету, 
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської  дiяльностi Товариства; в) розробка та затвердження поточних 
фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи, 
щорiчних кошторисiв, вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування, розрахункiв, 
облiку i звiтностi, оплати працi працiвникiв Товариства, його фiлiй, представництв, реалiзацiї iнвестицiйної технiчної та цiнової 
полiтики, ефективного витрачання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю; г) прийняття рiшень про укладення 
правочинiв, за даними останньої рiчної звiтностi Товариства; д) прийняття рiшень про прийняття на роботу та звiльнення з 
роботи посадових осiб, керiвникiв i провiдних спецiалiстiв Товариства, застосування до них заходiв заохочення та накладання 
стягнення; е) прийняття рiшення про дату скликання, порядок денний та органiзацiю пiдготовки (Призначати Голову, Секретаря, 
реєстрацiйну та Лiчильну комiсiї) чергових та позачергових  Загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя ведення та зберiгання  
Протоколiв засiдань Загальних зборiв акцiонерiв; є) прийняття рiшень щодо розпорядження майном та грошовими коштами якi 
належать Товариству;ж) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання звiтностi на розгляд 
Загальних зборiв та для оприлюднення; з) розробка штатного розпису та затвердження правил внутрiшнього розпорядку, 
посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; и) вирiшення питань керiвництва роботою внутрiшнiх 
структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, призначення керiвникiв фiлiй та 
представництв Товариства; i) затвердження зовнiшнього аудиту та умов договору, що укладається з аудитором, iнiцiювання 
проведення аудиторських перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства, забезпечення проведення аудиторської 
перевiрки дiяльностi Товариства планової та на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менше як 10 вiдсотками акцiй Товариства, 
не пiзнiше як за 30 днiв з дати подання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; й) укладання та виконання колективного договору; к) 
здiйснення поточного управлiння дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до загально визнаних стандартiв управлiння, до яких 
належать:- всi заходи Виконавчого органу повиннi регулюватися принципами економiчної корисностi та спрямовуватись на 
збiльшення вартостi Товариства; - здiйснюючи власнi заходи, Виконавчий орган повинен усвiдомлювати соцiальну 
вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Товариства; л) внесення пропозицiй про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та 
представництв, розробка планiв їх дiяльностi; м) придбання та реалiзацiя корпоративних прав, цiнних паперiв в т.ч. й iнших 
акцiонерних товариств та суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi; н)  розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв 
керiвникiв фiлiй, представництв; о)  об?рунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв по покриттю збиткiв; п) вирiшення 
iнших питань, якi переданi в його компетенцiю Загальними зборами. Вiдповiдно по п. 8.3.5 Статуту директор має право: - 
здiйснювати оперативне керiвництво всiєю роботою Товариства вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв; -   звiтувати перед 
Загальними зборами з питань дiяльностi Товариства; -  скликати засiдання спецiалiстiв та керiвникiв структурних пiдроздiлiв; - 
iнiцiювати позачергового скликання Загальних зборiв у випадках дострокової замiни керiвника Виконавчого органу; -   
розподiляти обов'язки мiж спецiалiстами Товариства; -  без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його 
iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, i усiх українських та iноземних установах, закладах 
органiзацiях та пiдприємствах; - приймати рiшення про укладання правочинiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства; - 
розпоряджатися коштами та всiм майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшенням Загальних зборiв та згiдно з 
чинним законодавством України; - встановлювати порядок пiдписання господарських договорiв вiд iменi Товариства; - 
вирiшувати питання збереження та ефективного використання майна, передачi майна Товариства пiд заставу та в оренду; - 
вiдкривати рахунки в банкiвських установах; - видавати довiреностi, пiдписувати договори та iншi документи вiд iменi 
Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї 
вiдповiдно до цього Статуту; - в межах своєї компетенцiї видавати накази,  давати розпорядження та iншi розпорядчi акти 
(внутрiшнi статути, положення, iнструкцiї тощо), що є обов'язковi для виконання всiма структурами та працiвниками 
Товариства; - пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього; - здiйснювати  керiвництво 
господарською дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв Товариства, укладати контракти з 
керiвниками фiлiй та представництв;-  органiзовувати впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних методiв 
господарювання, створювати органiзацiйнi i економiчнi передумови для продуктивної рацi Товариства; - затверджувати штатний 
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розклад апарату управлiння Товариства, фiлiй, представництв;  -  у встановленому чинним законодавством i цим Статутом 
порядку укладати i припиняти iндивiдуальнi трудовi договори з працiвниками Товариства, його фiлiй i представництв, 
встановлювати режим труда та вiдпочинку, умови оплати працi;-   складати фiнансовi плани Товариства i звiти про їх 
виконання;  -  контролювати режим працi i вiдпочинку працiвникiв та служб Товариства, забезпечувати комплектування 
Товариства квалiфiкованими кадрами; - застосовувати до працiвникiв заходи заохочення i стягнення; - органiзовувати 
здiйснення вiйськового облiку та мобiлiзацiйної пiдготовки; - забезпечує виконання заходiв з охорони працi; - забезпечення 
виконання заходiв протипожежної безпеки; - органiзовувати виконання екологiчних програм; - здiйснювати iншi дiї, необхiднi 
для досягнення цiлей Товариства в межах компетенцiї." 
 
6.1.1. Посада 
 Головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Герасименко Вiта Михайлiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
 АН 686873 17.03.2008 Тернiвський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1984 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 2 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ЗАТ "Жовтоводський м'ясопродкомбiнат", бухгалтер 
6.1.8. Опис 
 Нарахована заробiтна плата за 2011 рiк становить 20866,80 грн. 
"Головний бухгалтер: - забезпечує дотримання  на  пiдприємствi  встановлених  єдиних методологiчних засад 
бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзує контроль    за    
вiдображенням     на     рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; - бере участь в оформленнi матерiалiв, 
пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд  нестачi,  крадiжки  i  псування  активiв пiдприємства; - забезпечує 
перевiрку  стану  бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах,  вiддiленнях та iнших  вiдокремлених  пiдроздiлах 
пiдприємства." 
 
6.1.1. Посада 
 Ревiзор 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 ТОВ "КРОССТАР ЛТД" 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
  35428975   
6.1.4. Рік народження 
  
6.1.5. Освіта 
  
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
  
6.1.8. Опис 
 "Ревiзор контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Ревiзор перевiряє : - 
достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй звiтностi; - вiдповiднiсть ведення облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним 
документам; - дотримання Виконавчим органом  наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, 
укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення 
розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - збереження грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - правильнiсть 
нарахування дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй Товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його 
платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревiзор вiдповiдно до накладених на 
нього завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Забезпечує 
функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. 
Виявляє недолiки системи контролю, розробляє пропозицiї та рекомендацiї щодо її вдосконалення. Здiйснює контроль за 
ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора та за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час 
перевiрок. За пiдсумками проведення перевiрок Ревiзор складає висновки, якi надаються Виконавчому органу. Ревiзор  
доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзор зобов'язаний вимагати позачергового 
скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених 
посадовими особами Товариства. Ревiзор приймає рiшення про призначення на посаду директора, в разi його дострокового 
звiльнення, до проведення Загальних зборiв." 
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, 
орган, який видав) 

або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-ва
ні іменні 

Привілейо-ва
ні на 

пред'явника 

Директор Смирська Надiя 
Iванiвна 

АЕ 972628 02.02.1998 
Жовтоводський МВ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Герасименко Вiта 
Михайлiвна 

АН 686873 17.03.2008 
Тернiвський РВ 
Криворiзького МУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Ревiзор ТОВ "КРОССТАР 
ЛТД" 

 35428975   20.08.2009 188 057 848 100 188 057 
848 

0 0 0 

Усього 188 057 848 100 188 057 
848 

0 0 0 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-ва
ні іменні 

Привілейо-ва
ні на 

пред'явника 

ТОВ "КРОССТАР 
ЛТД" 

35428975 01103, Київська обл., 
Печерський р-н, м. Київ, 
вул. Кiквiдзе,18 

20.08.2009  188 057 848 100 188 057 
848 

0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав паспорт 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-ва
ні іменні 

Привілейо-ва
ні на 

пред'явника 

Усього 188 057 848 100 188 057 
848 

0 0 0 
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8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
X  

Дата проведення 19.04.2011 
Кворум зборів 100 
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

"1. Обрання Робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї. 2. 
Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Виконавчого органу про 
пiдсумки дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк. 5. Звiт 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк. 6. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного 
фiнансового  звiту  (Балансу) Товариства за 2010 рiк. 7. Визначення порядку розподiлу прибутку та 
покриття збиткiв Товариства за 2010 рiк.  8. Вiдкликання та обрання  Виконавчого органу. 9. 
Вiдкликання та обрання Ревiзора Товариства. 10. Попереднє схвалення значних правочинiв 
вiдповiдно до ч. 3 ст. 70 Закону України ""Про акцiонернi товариства"", а саме:  кредитних 
договорiв, договорiв iпотеки, договорiв застави, договорiв поруки, договорiв гарантiї, договорiв 
доручень, договорiв про надання фiнансової допомоги, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що 
є предметом значного правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi акцiонерного товариства." 

 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X 

Дата проведення 03.06.2011 
Кворум зборів 100 
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про обрання Лiчильної комiсiї. 
2. Про обрання Голови та Секретаря зборiв. 
3. Про процедурнi питання порядку проведення зборiв. 
4. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, а саме: укладення 
Товариством Договору поруки, Договору застави (iпотеки), Договору позики (кредиту) та/або iнших 
договорiв. 
5. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: 
укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (iпотеки), Договору позики (кредиту) 
та/або iнших договорiв. 
6. Прийняття рiшення про надання повноважень на пiдписання вiд iменi Товариства значних 
правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: укладення Товариством Договору 
поруки, Договору застави (iпотеки), Договору позики (кредиту) та/або iнших договорiв. 

 
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Стандарт Плюс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36243519 
Місцезнаходження 21018, Вінницька обл., Ленiнський р-н, м. 

Вiнниця, площа Гагарiна,2 офiс 104 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4236 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України 
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.12.2008 
Міжміський код та телефон 0432-55-08-03 
Факс 0432-55-08-03 
Вид діяльності Аудиторськi послуги 
Опис Аудиторська фiрма надає послуги аудиту 

фiнансової звiтностi. 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний 
депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 01001, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, вул. Грiнченка,3 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 189650 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 

ринку 
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 
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Міжміський код та телефон 044 279-65-39 
Факс 044 279-65-39 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - 

депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна 
дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис "Обслуговування випуску акцiй, якi переведено 
в бездокументарну форму iснування, 
оформленого глобальним/тимчасовим 
глобальним сертифiкатом. Зберiгання 
глобального або тимчасового глобального 
сертифiкату випуску ЦП, якi переведено в 
бездокументарну форму iснування." 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ПАТ "КБ "Фiнансова iнiцiатива" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33299878 
Місцезнаходження 03150, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, 

вул. Щорса 7/9 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 533967 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв 
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.05.2010 
Міжміський код та телефон (044) 593-60-85 
Факс (044) 593-60-85 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 
Опис Лiцензiя ДКЦПФР на право здiйснення 

професiйної дiяльностi на фондовому ринку - 
дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме, 
"Брокерська дiяльнiсть" (серiя АВ, № 533952), 
"Дилерська дiяльнiсть" (серiя АВ, № 533953), 
"Андеррайтинг" (серiя АВ, № 533954); та 
депозитарна дiяльнiсть, а саме, "Депозитарна 
дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв" (серiя АВ, 
№ 533967). Дата видачi лiцензiй 20.05.2010 р., 
строком по 20.05.2015р., 14.01.2005 
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11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21.05.2010 236/1/10 Державна комiсiя з цiнних 

паперiв 
UA4000074330 Іменні прості  Бездокументар

на Іменні 
0,25 188 057 848 47 014 462 100 

Опис Торгiвля цiнними паперами товариства на бiржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Власнi цiннi папери не викупались. Додаткових цiнних паперiв товариство не випускало. 
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12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
ТТовариство засноване з метою здiйснення ним пiдприємницької дiяльностi та зареєстроване Виконавчим комiтетом 
Жовтоводської мiської ради Днiпропетровської областi 22 жовтня 2001 року. 
Товариство перейменоване в Приватне акцiонерне товариство "Жовтоводський м'ясопродкомбiнат" вiдповiдно до рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №1 вiд 13.04.2010 року) та закону України "Про акцiонернi товариства". 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні 
підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній 
структурі відповідно до попереднього звітного періоду 
Дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв Товариство не має в асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни та iншi 
об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить та не належить. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати 
цих пропозицій 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки 
вартості фінансових інвестицій тощо) 
Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО № 1 та iнших нормативних документiв з питань бухгалтерського 
облiку. Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складається вчасно та достовiрно. Фiнансова звiтнiсть ПрАТ вiдповiдає даним 
синтетичного облiку. Рiчна iнвентаризацiя проводилась згiдно вимог чинного законодавства.  
Нарахування амортизацiї проводяться згiдно П(С)БО № 7 "Основнi засоби"  та податкового законодавства. 
Метод оцiнки вартостi та облiк запасiв ведеться згiдно П(С)БО № 9 "Запаси".  
Вiдображення сум податку на додану вартiсть ведеться згiдно чинного законодавства. Облiк надходження, використання, 
реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдображається згiдно П(С)БО № 9 "Запаси". Зобов'язання 
пiдприємства визнанi згiдно П(С)БО №11 "Зобов'язання". Дохiд визначений та про класифiкований згiдно П(С)БО №15. Дохiд 
визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу. Витрати. 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї пiдприємства складається з витрат, що безпосередньо пов'язанi з придбанням товарiв та 
витратами, пов'язаними з їх придбанням, доставцi на пiдприємство та iншими витратами на пiдготовку товарiв до продажу. 
Дохiд визначенi та прокласифiковано достовiрно згiдно П(С)БО № 15. Облiк реалiзацiї готової продукцiї та товарiв здiйснюється 
згiдно чинного законодавства. Розрахунки фактичної собiвартостi реалiзованої продукцiї та результатiв вiд її реалiзацiї ведуться 
згiдно вимог. Облiк iншої реалiзацiї та її структура вiдповiдає законодавству. Балансовий прибуток та оподаткований прибуток 
визначається згiдно з чинним законодавством. 
 
Текст аудиторського висновку 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
щодо фiнансової звiтностi 
Приватного акцiонерного товариства 
"Жовтоводський м'ясопродкомбiнат"  
за 2011 рiк, який закiнчився 31.12.2011 року 
(код за ЄДРПОУ  31624127) 
 
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО 
 
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" 
Скорочене найменування  ПРАТ "ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" 
Код за єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 31624127 
Органiзацiйно - правова форма господарювання 230- Акцiонерне товариство 
Мiсцезнаходження 52208, Днiпропетровська обл., м. Жовтi води, вул. Заводська, 17-Б 
Дата державної реєстрацiї Дата державної реєстрацiї  22.10.2001  року. Свiдоцтво серiї А00 № 455586  вiд  05.05.2010. Замiна 
свiдоцтва вiд 05.05.2010, в зв'язку зi змiною найменування юридичної особи.  
№ запису в ЄДР 1 225 105 0016 000236 
Орган, що видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Жовтоводської мiської ради Днiпропетровської   областi 
Телефон  (05652) 55679 
Основнi види дiяльностi, згiдно довiдки з ЄДР пiдприємств та органiзацiй 15.11.0 - виробництво м'яса  
15.13.0 - виробництво м'ясних продуктiв 
51.32.0 - оптова торгiвля м'ясом i м'ясними  продуктами 
Дата внесення змiн до установчих документiв 05.05.2010 року - нова редакцiя, у зв'язку зi змiною назви та приведенням його у 
вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 
Банкiвськi реквiзити р/р 260080101820 в ПАТ "КБ "Фiнансова iнiцiатива", МФО 380054 
 
 
ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО, ЩО СКЛАЛО АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ) 
 
Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
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"СТАНДАРТ ПЛЮС" 
Скорочена назва ТОВ "АФ "СТАНДАРТ ПЛЮС" 
код ЄДРПОУ 36243519 
Мiсцезнаходження  21018 м. Вiнниця, площа Гагарiна, буд.2, оф. 104. 
Телефон (факс) юридичної особи 0432 550803 
Номер та дата видачi Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою 
України № 4236 вiд 18.12.2008 року  
Дiйсне до 18.12.2013  року 
Сертифiкат директора серiя А - № 004227 вiд 19 травня 2000року      
Дiйсний до 19 травня 2014 року 
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових 
установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя та номер свiдоцтва: АБ 000934 
Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 1029 
Строк дiї Свiдоцтва: з 14.07.2009 до 18.12.2013 року 
Орган, що видав Свiдоцтво: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  
Пiдстава для пiдтвердження iнформацiї Договiр № 10/12 - А вiд  13.02.2012 року 
Данi про наявнiсть вiдповiдних лiцензiї, сертифiката, диплома, свiдоцтва тощо iз зазначенням дати та органу, що їх видав
 Сертифiкат аудитора та Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм (аудиторiв) виданi Аудиторською 
Палатою України. 
 
 
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ  НА  ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 
 
На пiдставi договору № 10/12 - А вiд  13.02.2012 року проведено аудит фiнансової звiтностi  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" за 2011 рiк, який закiнчився  31.12.2011 року.  
Перевiрку розпочато 13.02.2012 року. Закiнчено перевiрку 19.04.2012 року. 
Аудиторську перевiрку здiйснено вiдповiдно до: 
- вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22 квiтня 1993 року                    №3125-ХII;  
- Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi за 
текстом - Мiжнароднi стандарти аудиту або МСА), прийнятих в Українi в якостi нацiональних, зокрема до МСА 700 
"Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного 
аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора"; 
- "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй 
мiсцевої позики)", затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку (далi за текстом - 
НКЦПФР) №1360 вiд 29.09.2011, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за №1358/20096 вiд 28.11.2011; 
- "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнними паперами та 
фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого 
рiшенням НКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за №53/13320 вiд 23.01.2007. 
Аудиторський висновок надається в Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та Фондового ринку. 
 
 
ВИСНОВОК (ЗВIТ) 
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
 
 
ВСТУП 
 
Ми провели аудит  повного пакету  фiнансової звiтностi ПРАТ "ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" за 2011 рiк, 
який  включає баланс станом на 31.12.2011 р., звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний  
капiтал, примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складених у вiдповiдностi до вимог Положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку України та стислий виклад суттєвих облiкових полiтик. 
 
 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ 
 
Управлiнський персонал ПРАТ "ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне 
подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України та за такий внутрiшнiй 
контроль, який управлiнський персонал вважає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 
мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 
 
 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА 
На вiдмiну вiд вiдповiдальностi управлiнського персоналу щодо пiдготовки фiнансової звiтностi, нашою вiдповiдальнiстю є 
висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит  
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi 
МСА), зокрема до МСА  700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки 
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у звiтi незалежного аудитора" та МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". 
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриття iнформацiї у 
фiнансових звiтах на пiдставi судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв 
внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 
стосуються пiдготовки  та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi 
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки  щодо  ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта 
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок 
зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансових звiтiв облiковим принципам, якi є  
загальноприйнятими в Українi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 
 
 
ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО - ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ 
 
Станом на 31.12.2011 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" володiє 
акцiями ЗАТ "Украгроiнвест" у сумi 15 000 тис. грн. Дана фiнансова iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство, облiковується за 
методом участi в капiталi та вiдображена в балансi у складi необоротних активiв пiдприємства, як довгостроковi фiнансовi 
iнвестицiї. Ми не змогли отримати достатнi i належнi аудиторськi докази щодо iснування даних довгострокових фiнансових 
iнвестицiй у видi акцiй ЗАТ "Украгроiнвест",  оскiльки нам не був наданий доступ до фiнансової iнформацiї, управлiнського 
персоналу та аудиторiв  ЗАТ "Украгроiнвест". Але нам вiдомо з загальнодоступної iнформацiї  єдиного державного реєстру , 
що 31.11.2011 Державна реєстрацiя ЗАТ "Украгроiнвест" припинена шляхом її лiквiдацiї.  Вiдповiдно ми дiйшли висновку, що 
можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень у сумi 15 000 тис. грн., якщо такi є, може бути суттєвим, проте 
не всеохоплюючим.  
 
 
УМОВНО - ПОЗИТИВНА ДУМКА 
 
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно - позитивної 
думки", фiнансова  звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" станом на 31.12.2011 року та його фiнансовi 
результати i рух грошових коштiв  за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку України. 
 
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що товариство на цей час не здiйснює дiяльнiсть за своїм основним видом 
дiяльностi.  
 
 
I. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВIВ 
 
 
1. НЕОБРОТНI АКТИВИ ПIДПРИЄМСТВА 
 
Аудит основних засобiв  
 
Облiк основних засобiв  Пiдприємства ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (далi за текстом - 
П(С)БО) 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 та Положення про 
бухгалтерський облiк Пiдприємства.  
За даними фiнансової звiтностi  Пiдприємства станом на 31.12.2011 року на балансi облiковувалися основнi засоби та iншi 
необоротнi матерiальнi активи, данi щодо яких наведенi в таблицi: 
Данi щодо вартостi основних засобiв пiдприємства (тис. грн.) : 
 
Рахунок Сальдо по Д-ту 
на 01.01.11 р. 
(первiсна вартiсть) Сальдо по Д-ту 
на 31.12.11 р. (первiсна вартiсть) 
Номер Назва   
10 Основнi засоби  16 309 71 874 
103 Будiвлi та споруди 14 785 70 487 
104 Машини та обладнання 1 345 1 251 
105 Транспортнi засоби 68 66 
106 Iнструменти, прилади та iнвентар 66 53 
109 Iншi основнi засоби 45 17 
11 Iншi необоротнi матерiальнi активи 42 148 
112 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 42 148 
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Всього основнi засоби 16 351 72 022 
 
У 2011 роцi Пiдприємство провело переоцiнку основних засобiв, якi за своєю класифiкацiєю вiдносяться до групи основних 
засобiв "Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої" та облiковуються на субрахунку 103 "Будiвлi та споруди", що в свою чергу 
призвело до збiльшення залишкової вартостi станом 31.12.2011 року. Дана переоцiнка проводилась з метою та необхiднiстю 
приведення у вiдповiднiсть залишкової вартостi основних засобiв до їх справедливої вартостi, яка визначалася вiдповiдно до 
експертної оцiнки. Результати переоцiнки у фiнансовiй звiтностi вiдображенi вiдповiдно до вимог П(С)БО 7. 
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2011 року становить 12162  тис. грн., залишкова вартiсть 59860 
тис. грн. Накопичена амортизацiя становить майже 16,89 % вiд первiсної вартостi основних засобiв. 
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням 
вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобiв. При визначеннi строку 
корисного використання Пiдприємством враховується очiкуване використання об'єкта основних засобiв з урахуванням його 
потужностi та продуктивностi. 
У звiтному перiодi iнвентаризацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв проводилася пiдприємством 
станом на 31.12.2011 року згiдно з Наказом №14-П вiд 29.12.2011 року Директора Смирської Н.I. 
Iнвентаризацiйною комiсiєю розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку i фактичною наявнiстю об'єктiв основних засобiв 
та iнших необоротних матерiальних активiв не виявлено. 
Станом на 31.12.2011 року у Пiдприємства облiковуються придбанi (виготовленi) основнi засоби, але не введенi в експлуатацiю 
у сумi 2 765 тис. грн., якi у фiнансовiй звiтностi вiдображеннi у статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї". 
На нашу думку, данi фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку 
основних засобiв Товариства та первинним документам, наданим аудиторам при проведенi аудиту. Склад основних засобiв, 
достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО 7 та Положенню 
про бухгалтерський облiк Пiдприємства. 
 
 
2. ОБРОТНI АКТИВИ ПIДПРИЄМСТВА 
 
Аудит бухгалтерського облiку виробничих запасiв, сировини, матерiалiв, палива та правильнiсть їх списання  
 
Облiк запасiв Пiдприємство здiйснює вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". 
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на 
баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.  
Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з П(С)БО 9 "Запаси". 
 
Балансова (облiкова ) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп: 
Група Залишок на 
31.12.2011р. 
(тис.грн.) 
1) Виробничi запаси : 16 
-сировина та матерiали 1 
-купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби; 7 
-паливо ; 1 
-тара i тарнi матерiали; - 
-будiвельнi матерiали; - 
-запаснi частини; 2 
-матерiали сiльськогосподарського призначення - 
-iншi матерiали; - 
-малоцiннi та швидкозношуванi предмети. 5 
2) Поточнi бiологiчнi активи - 
3) Незавершене виробництво - 
4) Готова продукцiя - 
5) Товари - 
ВСЬОГО 16 
 
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та 
затвердженi в установленому порядку. 
Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, 
визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рахунку 22 "Малоцiннi 
та швидкозношуванi предмети". 
Вибуття матерiалiв проводилося згiдно з затвердженими актами списання матерiальних запасiв. 
Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси". 
 
Аудит грошових коштiв та дебiторської заборгованостi 
 
Станом на 31.12.2011 року на пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить - 7 тис. грн. В тому числi: 
- грошовi кошти в нацiональнiй валютi у виглядi готiвки в касi пiдприємства       - 2 тис. грн.; 
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- грошовi кошти в нацiональнiй валютi на рахунках пiдприємства - 5 тис. грн. 
 
На пiдставi принципу обережностi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги, згiдно Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї.  
Станом на 31.12.2011 р. на пiдприємствi чиста вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складає 35 тис. 
грн. 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами становить 11238 тис. грн. 
 
Склад i суми статтi балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" 
 
 
Стаття iншої дебiторської заборгованостi Станом на 31.12.2011 року, тис. грн. 
Розрахунки з iншими дебiторами  28 931 
Усього 28 931 
 
Данi аналiтичного облiку грошових коштiв i дебiторської заборгованостi  вiдповiдають даним синтетичного облiку. 
 
II. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
 
1. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПIДПРИЄМСТВА 
 
Згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", до поточних зобов'язань на пiдприємствi вiдносять: 
Розрахунки по заробiтнiй платi вiдповiдають чинному законодавству. Заборгованiсть по заробiтнiй платi станом на 31.12.2011 
року на пiдприємствi  становить        -  15 тис. грн.; 
Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню ведуться згiдно чинного законодавства. Станом 
на 31.12.2011 року заборгованiсть до бюджету становить -  2 тис. грн.; 
Заборгованiсть по розрахунках зi страхування станом на 31.12.2011 року становить - 3 тис. грн.; 
Заборгованiсть за виданими векселями станом  на 31.12.2011 року становить - 3430 тис. грн.; 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги на пiдприємствi складає 27  тис. грн.;  
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв - 11 256      тис. грн.; 
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011 року становлять - 36 904 тис. грн.: 
 
Вид зобов'язання Сальдо на 31.12.2011р. 
тис. грн. 
Розрахунки з iншими кредиторами (поворотна фiнансова допомога) 36 904 
ВСЬОГО 36 904 
 
    
III. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 
 
1.СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 
 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" перейменоване з Закритого 
акцiонерного товариства "Жовтоводський м'ясопродкомбiнат" на пiдставi Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 13 
квiтня 2010 року та Закону України "Про акцiонернi товариства". 
Закрите акцiонерне товариство "Жовтоводський м'ясопродкомбiнат" було засноване з метою здiйснення ним пiдприємницької 
дiяльностi та зареєстроване Виконавчим комiтетом Жовтоводської мiської ради Днiпропетровської областi 22.10.2001 року.  
Згiдно п.4.1 та п.4.2 Статуту Приватного акцiонерного товариства "Жовтоводський м'ясопродкомбiнат", зареєстрованого 
Виконавчим комiтетом Жовтоводської  мiської ради Днiпропетровської областi вiд 05 травня 2010 року пiд реєстрацiйним 
номером 1 225 105 0016 000236, розмiр Статутного капiталу становить 47 014 462,00 грн., який подiлено на     188 057 848 
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. за одну акцiю. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 21.05.2010 
року видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України  №236/1/10. 
 
Отже, Статутний капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" 
станом на 31.12.2011 року повнiстю сформований та сплачений у розмiрi 47 014 462,00 грн., що складає 100% загального його 
розмiру.  
 
2. IНШИЙ ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ 
 
Основу додаткового капiталу пiдприємства складає переоцiнка основних засобiв. Станом на 31.12.2011 року додатковий капiтал 
пiдприємства становить - 61 448 тис. грн. За звiтний перiод додатковий капiтал збiльшився у сумi 46 951 тис. грн. за рахунок 
переоцiнки основних засобiв, а саме проведеної дооцiнки основних засобiв у  сумi 47 147 тис. грн. та уцiнки основних засобiв у 
сумi 196 тис. грн. 
 
 
3.  НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК 



16 

 
Непокритий збиток пiдприємства станом на 31.12.2011 року становить - 42 220       тис. грн., який сформувався внаслiдок 
непокритого збитку станом на 01.01.2011 року в сумi        33 693 тис. грн., зменшеного на суму отриманого  чистого збитку  
за результатами господарської дiяльностi за 12 мiсяцiв 2011 року в сумi 8 527 тис. грн. 
Чистий збиток пiдприємством отримано наступним чином: 
 
Найменування показника Код рядка ф.2 Сума, тис. грн. 
Iншi операцiйнi доходи 060 375 
Адмiнiстративнi витрати 070 716 
Витрати на збут 080 40 
Iншi операцiйнi витрати 090 1451 
Iншi доходи 130 114 
Фiнансовi витрати 140 5 523 
Iншi витрати 160 1 242 
Податок на прибуток 180 44 
Чистий збиток 225 8 527 
 
Облiк доходу здiйснюється вiдповiдно до  П(С) БО 15 "Доходи", а витрати вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати". Реалiзацiя 
здiйснюється  по методу нарахування. 
Чистий збиток отриманий, в ходi звичайної дiяльностi, вiрно вiдображений з точки зору рахунку, суми i перiоду. Вiдображений 
дохiд у "Звiтi про фiнансовi результати", включає видатковi накладнi та рахунки за наданi послуги i певним чином вiдображений 
з точки зору суми i перiоду. Витрати дiйснi i певним чином вiдображенi з точки зору суми i перiоду. 
 
IV. СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 
 
Бухгалтерський облiк на ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ"  
автоматизований. В перiодi, що перевiрявся пiдприємство здiйснювало бухгалтерський облiк у вiдповiдностi з "Планом рахункiв 
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженим 
наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року за № 291, з незначними вiдхиленнями вiд iнструкцiї по застосуваннi Плану 
рахункiв бухгалтерського облiку але це не призвело до суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi. 
Бухгалтерський облiк в цiлому проводиться з дотриманням П(С)БО та облiкової полiтики. 
Данi бухгалтерських рахункiв спiвставленнi в бухгалтерських регiстрах, головнiй книзi i Балансi пiдприємства. 
 
V. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ 
 
1. Чистi активи пiдприємства 
           Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства 
виражається такою формулою: 
ЧА ф. = НАо + ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де 
ЧА ф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства; 
НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi; 
ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi; 
НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень; 
НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу; 
З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю; 
ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення й 
iншi їх види, вiдображенi  у звiтному балансi ); 
ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, внутрiшня 
кредиторська заборгованiсть). 
 
Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих активiв пiдприємства. Це 
пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв, запасiв, усiх видiв товарно-матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з 
урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту здiйснення  оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод 
дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства 
 
ЧА ф.  = 66 243тис. грн. 
 
Як бачимо з розрахунку, чистi активи дорiвнюють 66 243тис. грн., що значно бiльше розмiру статутного капiталу пiдприємства. 
Тобто чистi активи пiдприємства вiдповiдають вимогам ч.3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України. 
 
2. Суттєвих викривлень мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається 
емiтентом цiнних паперiв  та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено 
3. Ми виконали перевiрку дотримання товариством вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо виконання 
значних правочинiв. Ми переконалися, що всi виконанi товариством значнi правочини (у межах вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв товариства) вчинялися в межах повноважень визначених Статутом Товариства. Значних правочинiв (бiльше 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв товариства) не було. ПрАТ "ЖОВТОВОДСЬКИЙ МЯСОПРОДКОМБIНАТ" дотримується вимог Закону 
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України "Про акцiонернi Товариства". 
4. Стан корпоративного управлiння на Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi Товариства". 
Внутрiшнього аудиту на Товариствi немає. 
5. При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено 
викривлень  фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 
 
VI. АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОГО СТАНУ  
ПрАТ "ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" 
 
Коефiцiєнт Розрахунок, згiдно рядкiв Балансу 01.01.2011 р. 31.12.2011 р. 
Абсолютна лiквiднiсть Р. 230 А.Б./ р. 620 П.Б 0,0024 0,0002 
Загальна лiквiднiсть Р.260+270/ р. 620 П.Б. 7,4511 0,7791 
Фiнансова незалежнiсть Р.380П.Б./сума Балансу 0,1679 0,5620 
Покриття зобов'язань власним  капiталом Р.380 П.Б. / р.620+480 0,2017 1,2829 
Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф.2 р.220 або р.225/ 
ф 1.(р.280(гр.3)+ р.280(гр.4))/2 - 0,015 
  
В результатi аналiзу дiяльностi пiдприємства за 2011 рiк видно, що станом на 31.12.2011 року коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 
становить  0,0002, що свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для негайного покриття поточних 
зобов'язань (позитивне значення 0,25 - 0,5). 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi станом на 31.12.2011 року 0,7791, що  свiдчить про те, що пiдприємство не має можливiсть 
виконати свої зобов'язання перед кредиторами в найближчий термiн (позитивне значення 1,0 -2,0)  
Згiдно з розрахунком видно, що пiдприємство на даний перiод фiнансово   стiйке, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансової 
незалежностi, який має значення 0,5620 (позитивне значення 0,25-0,5).   
 Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом, має  значення 1,2829 , тобто пiдприємство на даний перiод  може 
погасити зобов'язання за рахунок власного капiталу. (позитивне значення 0,5 - 1,0. 
  Згiдно з розрахунком пiдприємство має коефiцiєнт рентабельностi активiв  на кiнець року  0,015. Це свiдчить про низьку 
рацiональнiсть використання активiв пiдприємства. Вiдсоток власних коштiв у власному майнi вказує на те, що Товариство має 
достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i незалежне вiд зовнiшнiх фiнансових джерел. 
 
 
ВИКОНАВ: 
АУДИТОР         Я. Б. ДОРОЖЕНКО 
Сертифiкат аудитора        серiї А № 004803 
Аудиторської Палати України      вiд 22.06.2001 року 
 
 
ДИРЕКТОР 
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"СТАНДАРТ ПЛЮС"       О.В.ПАНАРIНА 
Сертифiкат аудитора        серiї А № 004227 
Аудиторської Палати України      вiд 19.05.2000 року 
 
м. Вiнниця, пл. Гагарiна ,2 офiс 104                                         19.04.2012 р. 
 
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва 
окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних 
клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела 
сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій 
здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; 
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку 
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у 
загальному обсязі постачання 
основнi види продукцiї: 
- жири харчовi та технiчнi; 
- мясопродукти та напiвфабрикати. 
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які 
значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови 
придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 
За останнi п'ять рокiв пiдприємство придбало активiв на загальну суму - 5 048,1 грн., з них: 
- торгiвельне обладнання - 583,3 тис. грн.; 
- комп'ютерна технiка - 52,3 тис. грн.; 
- виробниче обладнання - 368,8 тис. грн.; 
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- торгiвельнi павiльйони - 1 583,3 тис. грн.; 
- пакувальна лiнiя - 2 375,0 тис. грн.; 
- iншi необоротнi матерiальнi активи - 55,2 тис. грн.; 
- програма "1С Бухгалтерiя" - 30,2 тис. грн. 
Загальна сума вiдчуження активiв складає - 1 843,6 грн. 
 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; 
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних 
засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, 
характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати 
початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 
Станом на 31.12.2011 р. первiсна вартiсть основних засобiв складає - 71 874 тис. грн., балансова вартiсть - 59 860 тис. грн. 
Станом на 31.12.2011 р. у зв'язку з необхiднiстю приведення у вiдповiднiсть залишкової вартостi основних засобiв, що 
облiковуються на рахунку 103 "Будiвлi та споруди", та їх справедливої вартостi на дату балансу була проведена переоцiнка 
основних засобiв вiдповiдно до експертної оцiнки. Загальна сума дооцiнки склала 55 703 тис. грн. 
Виробнича потужнiсть забiйного цеху складає - 15 т/змiн.,  ковбасного цеху - 5 т/змiн. 
Основнi засоби знаходяться на територiї пiдприємства за адресою вул. Заводська, буд. 17-Б, м. Жовтi Води, Днiпропетровська 
обл., 52208 
 
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 
обмежень 
Вiдсутнiсть сировини для нашого виду дiяльностi, зростання цiн на живу вагу ВРХ та свиней, проблеми з реалiзацiєю готової 
продукцiї у зв'язку iз завозом в Україну iмпортного м'яса. Продукцiя власного виробництва фактично не конкурентоспроможна в 
порiвняннi з дешевим iмпортом. 
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 
Штрафи за несвоєчасну оплату комунальних платежiв - 7 тис. грн., штрафнi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв та внескiв до 
бюджету - 20 тис. грн. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, 
можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 
Фiнансування дiяльностi не передбачається.  
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 
підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Укладених але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду пiдприємство не має. 
 
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) 
У 2012 роцi пiдприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планiв, пов'язаних з 
розширенням ринку збуту своєї продукцiї, покращенням цiноутворення. Основними iстотними фактами, якi можуть вплинути на 
дiяльнiсть пiдприємства є пiдвищенням цiн на газ, електроенергiю, матерiали та послуги, що приведе до перегляду iснуючих цiн 
на продукцiю пiдприємства. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік 
Дослiджень та розробок товариство не проводило. Кошти на дослiдження та розробки не планувались та не витрачались. 
 
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи 
(дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому 
розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
Судових справ немає. 
 
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 
Коефiцiєнт Розрахунок, згiдно рядкiв Балансу 01.01.2011 р. 31.12.2011 р. 
Абсолютна лiквiднiсть Р. 230 А.Б./ р. 620 П.Б 0,0024 0,0002 
Загальна лiквiднiсть Р.260+270/ р. 620 П.Б. 7,4511 0,7791 
Фiнансова незалежнiсть Р.380П.Б./сума Балансу 0,1679 0,5620 
Покриття зобов'язань власним  капiталом Р.380 П.Б. / р.620+480 0,2017 1,2829 
Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф.2 р.220 або р.225/ 
ф 1.(р.280(гр.3)+ р.280(гр.4))/2 - 0,015 
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В результатi аналiзу дiяльностi пiдприємства за 2011 рiк видно, що станом на 31.12.2011 року коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 
становить  0,0002, що свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для негайного покриття поточних 
зобов'язань (позитивне значення 0,25 - 0,5). 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi станом на 31.12.2011 року 0,7791, що  свiдчить про те, що пiдприємство не має можливiсть 
виконати свої зобов'язання перед кредиторами в найближчий термiн (позитивне значення 1,0 -2,0)  
Згiдно з розрахунком видно, що пiдприємство на даний перiод фiнансово   стiйке, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансової 
незалежностi, який має значення 0,5620 (позитивне значення 0,25-0,5).   
 Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом, має  значення 1,2829 , тобто пiдприємство на даний перiод  може 
погасити зобов'язання за рахунок власного капiталу. (позитивне значення 0,5 - 1,0. 
  Згiдно з розрахунком пiдприємство має коефiцiєнт рентабельностi активiв  на кiнець року  0,015. Це свiдчить про низьку 
рацiональнiсть використання активiв пiдприємства. Вiдсоток власних коштiв у власному майнi вказує на те, що Товариство має 
достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i незалежне вiд зовнiшнiх фiнансових джерел. 
 
 
 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього 
(тис. грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 14 151 59 860 0 0 14 151 59 860 
  будівлі та споруди 13 128 59 068 0 0 13 128 59 068 
  машини та обладнання 931 741 0 0 931 741 
  транспортні засоби 24 11 0 0 24 11 
  інші 68 40 0 0 68 40 
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 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 14 151 59 860 0 0 14 151 59 860 

Опис 

Сума накопиченої амортизацiї ОЗ станом на 31.12.11 становить 12162 тис. грн., 
первiсна вартiсть 72022 тис. грн., Таким чином ступiнь зносу становить 16,88 %, 
ступiнь використання 83,12%. 
ступiнь зносу будiвлi та споруди 16,20%, ступiнь використання 83,80% 
ступiнь зносу машини та обладнання 40,76% ступiнь використання  59,24% 
ступiнь зносу транспортнi засоби 83,33% ступiнь використання 16,67%. 
Основнi засоби знаходяться за мiсцем знаходження Товариства. 
 

 
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 66 243 27 819 
Статутний капітал (тис.грн.) 47 015 47 015 
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 47 015 47 015 
Опис 1. Чистi активи пiдприємства 

           Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв 
пiдприємства виражається такою формулою: 
ЧА ф. = НАо + ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де 
ЧА ф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства; 
НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi; 
ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi; 
НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень; 
НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу; 
З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично 
залишковою вартiстю; 
ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi 
фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi  у звiтному балансi ); 
ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, 
внутрiшня кредиторська заборгованiсть). 
 
Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих 
активiв пiдприємства. Це пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв, запасiв, усiх видiв товарно 
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матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту 
здiйснення  оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне 
уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства 
 
ЧА ф.  = 66 243тис. грн. 
 
 
 

Висновок Як бачимо з розрахунку, чистi активи дорiвнюють 66 243тис. грн., що значно бiльше розмiру статутного 
капiталу пiдприємства. Тобто чистi активи пiдприємства вiдповiдають вимогам ч.3 ст. 155 Цивiльного 
Кодексу України. 

 
13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 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 2 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 51 635 X X 

Усього зобов'язань X 51 637 X X 
Опис Зобовязання вiдповiдають данним Балансу пiдприємства. Iнших зобовязань 

на пiдприємствi немає. 
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КОДИ 
Дата  

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 31624127 

Територія Дніпропетровська область, м.Жовтi Води за КОАТУУ 1210700000 
Організаційно-правова 
форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління  за СПОДУ 07794 

Вид економічної 
діяльності Виробництво м'яса за КВЕД 15.11.0 

Середня кількість працівників (1): 10 
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 52208, Дніпропетровська обл., Жовтоводський р-н, м. Жовтi Води, Заводська 17-Б 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  
 

Баланс 
на 31.12.2011 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
    залишкова вартість 010 0 27 
    первісна вартість 011 0 30 
    накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 3 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 2 839 2 765 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 14 151 59 860 
    первісна вартість 031 16 351 72 022 
    знос 032 ( 2 200 ) ( 12 162 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 15 000 15 000 
    інші фінансові інвестиції 045 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 31 990 77 652 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 23 16 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 0 0 
Готова продукція 130 1 0 
Товари 140 0 0 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 12 572 35 
    первісна вартість 161 12 572 35 
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    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 44 0 
    за виданими авансами 180 92 112 11 238 
    з нарахованих доходів 190 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 28 988 28 931 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 43 7 
    у тому числі в касі 231 0 2 
    в іноземній валюті 240 0 0 
Інші оборотні активи 250 0 0 
Усього за розділом II 260 133 783 40 227 
III. Витрати майбутніх періодів 270 1 1 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 165 774 117 880 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 47 015 47 015 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 14 497 61 448 
Резервний капітал 340 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -33 693 -42 220 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 27 819 66 243 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 
Цільове фінансування  (2) 420 0 0 
Усього за розділом II 430 0 0 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 120 000 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом ІІІ 480 120 000 0 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 
Векселі видані 520 3 430 3 430 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 11 565 27 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 0 11 256 
    з бюджетом 550 4 2 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 6 3 
    з оплати праці 580 15 15 
    з учасниками 590 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу 605 0 0 
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Інші поточні зобов'язання 610 2 935 36 904 
Усього за розділом IV 620 17 955 51 637 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 165 774 117 880 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі 
статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

Примітки: Даннi Балансу вiрнi та затвердженi аудитором. Даннi спiвпадають з данними бухгалтерського облiку. 
 
Керівник    Смирська Надiя  Iванiвна 
 
Головний бухгалтер   Герасименко Вiта Михайлiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 31624127 

Територія Дніпропетровська область, м.Жовтi Води за КОАТУУ 1210700000 
Орган державного 
управління   за СПОДУ 07794 

Організаційно-правова 
форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Виробництво м'яса за КВЕД 15.11.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

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

Звіт про фінансові результати 
за 2011 рік 
Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка За звітний період За попередній 

період 
1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 0 
Податок на додану вартість 015 ( 0 ) ( 0 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 0 0 
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 050 0 0 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 375 65 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 716 ) ( 740 ) 
Витрати на збут 080 ( 40 ) ( 40 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 1 451 ) ( 378 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 100 0 0 

    збиток 105 ( 1 832 ) ( 1 093 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 0 0 
Інші доходи (1) 130 114 27 650 
Фінансові витрати 140 ( 5 523 ) ( 16 854 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 1 242 ) ( 30 979 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
   прибуток 170 0 0 

    збиток 175 ( 8 483 ) ( 21 276 ) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  
припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки 177 ( 0 ) ( 0 ) 
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необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення 
діяльності 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 44 ) ( 0 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 190 0 0 

    збиток 195 ( 8 527 ) ( 21 276 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 220 0 0 

    збиток 225 ( 8 527 ) ( 21 276 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка За звітний період За попередній 

період 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 61 76 
Витрати на оплату праці 240 223 206 
Відрахування на соціальні заходи 250 77 71 
Амортизація 260 710 664 
Інші операційні витрати 270 1 136 141 
Разом 280 2 207 1 158 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка За звітний період За попередній 

період 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -0,04534 -0,11313 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 -0,04534 -0,11313 
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки:   300 строка (р.3,4) = 188057848 
 310 строка ()р.3,4) = 188057848  
 
За 2011 рiк пiдприємством отримано збиток в сумi 8 527 тис.грн.  Збиток отримано в основному внаслiдок погашення вiдсоткiв 
за кредит та iнших операцiйних витрат. 
 
Керівник    Смирська Надiя  Iванiвна 
 
Головний бухгалтер   Герасименко Вiта Михайлiвна 
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КОДИ 
Дата 31.12.2011 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 31624127 

Територія Дніпропетровська область, м.Жовтi Води за КОАТУУ 1210700000 
Організаційно-правова 
форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Виробництво м'яса за КВЕД 15.11.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

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

Звіт про рух грошових коштів 
За 2011 pік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
    Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 263 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 0 11 244 
Повернення авансів 030 92 112 0 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1 1 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0 
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 0 0 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 
Інші надходження 080 237 660 152 754 
    Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 657 ) ( 12 298 ) 
Авансів 095 ( 114 ) ( 0 ) 
Повернення авансів 100 ( 2 879 ) ( 0 ) 
Працівникам 105 ( 183 ) ( 127 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 1 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 26 ) ( 20 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 44 ) ( 10 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 87 ) ( 72 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 41 ) ( 36 ) 
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 145 ( 200 381 ) ( 136 882 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 125 361 14 816 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 125 361 14 816 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
    фінансових інвестицій 180 0 0 
    необоротних активів 190 136 2 036 
    майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:    
    відсотки 210 0 0 
    дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання:    
    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 
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    необоротних активів 250 ( 10 ) ( 0 ) 
    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 126 2 036 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 126 2 036 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 0 57 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 ( 120 000 ) ( 20 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 360 ( 5 523 ) ( 16 846 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -125 523 -16 809 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -125 523 -16 809 
Чистий рух коштів за звітний період 400 -36 43 
Залишок коштів на початок року 410 43 0 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 
Залишок коштів на кінець року 430 7 43 

Примітки: Чистий рух коштiв за звiтний перiод становить -36 тис.грн. 
 
Керівник    Смирська Надiя  Iванiвна 
 
Головний бухгалтер   Герасименко Вiта Михайлiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖОВТОВОДСЬКИЙ 
М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 31624127 

Територія Дніпропетровська область, м.Жовтi Води за КОАТУУ 1210700000 
Орган державного 
управління   за СПОДУ 07794 

Організаційно-правова 
форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Виробництво м'яса за КВЕД 15.11.0 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис.грн. 

 
Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі- 
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 

010 47 015 0 0 14 497 0 -33 693 0 0 27 819 

Коригування:           
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок 
на початок року 

050 47 015 0 0 14 497 0 -33 693 0 0 27 819 

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 47 147 0 0 0 0 47 147 
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 196 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 196 ) 
Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 -8 527 0 0 -8 527 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення заборгованості 
з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений 
акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 
вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі:           
Списання 
невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані 
активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 46 951 0 -8 527 0 0 38 424 
Залишок на кінець року 300 47 015 0 0 61 448 0 -42 220 0 0 66 243 

Примітки: Власний капiтал за звiтний перiод збiльшився за 2011 рiк на 38424 тис.грн., внаслiдок збiльшення iншого додаткового капiталу на 46951 тис.грн. - дооцiнка основних засобiв до 
справедливої вартостi та зменшення нерозподiленого прибутку(збитку). 
 
Керівник    Смирська Надiя  Iванiвна 
 
Головний бухгалтер   Герасименко Вiта Михайлiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖОВТОВОДСЬКИЙ 
М'ЯСОПРОДКОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 31624127 

Територія Дніпропетровська область, м.Жовтi Води за КОАТУУ 1210700000 
Орган державного 
управління   за СПОДУ 07794 

Організаційно-правова 
форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Виробництво м'яса за КВЕД 15.11.0 

Одиниця виміру тис.грн. 
 

Примітки до річної фінансової звітності 
за 2011 pік 
Форма №5 

I. Нематеріальні активи 
Код за ДКУД 1801008 

Групи нематеріальних активів Код  
рядка 

Залишок на початок 
року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка (дооцінка 
+, уцінка -) Вибуло за рік Нарахован

о 
амортизац

ії за рік 

Втрати від 
зменшенн

я 
корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року 

первісна 
(пероціне

на) 
вартість 

накопи-че
на 

аморти-за
ція 

первісної 
(пере-оціне

ної 
вартості) 

накопи-че
ної 

аморти-за
ції 

первісна 
(пере-оціне

на 
вартість) 

накопи-че
на 

аморти-за
ція 

первісної 
(пере-оцін

еної 
вартості) 

накопи-че
ної 

аморти-за
ції 

первісна 
(пере-оцін

ена 
вартість) 

накопи-че
на 

аморти-за
ція 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними 
ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на об'єкти промислової 
властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним 
права 

050 0 0 30 0 0 0 0 3 0 0 0 30 3 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 080 0 0 30 0 0 0 0 3 0 0 0 30 3 
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 
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З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 
права власності 

(085) 0 

 
II. Основні засоби 

Групи основних засобів Код  
рядка 

Залишок на 
початок року 

Надійшл
о за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нарахован
о 

амортизац
ії за рік 

Втрати 
від 

зменшенн
я 

корисност
і 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року 

у тому числі 
одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 

первісна 
(пероцін

ена) 
вартість 

знос 

первісної 
(пере-оці

неної) 
вартості 

зносу 

первісна 
(пере-оці

нена) 
вартість 

знос 

первісно
ї 

(пере-оц
іненої) 

вартості 

зносу 

первісна 
(пере-оц
інена) 

вартість 

знос 

первісна 
(пере-оц

інена) 
вартість 

знос 

первісна 
(пере-оц
інена) 

вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Капітальні витрати на 
поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 120 14 785 1 657 0 55 703 9 264 0 0 498 0 -1 0 70 487 11 419 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 1 345 414 7 0 0 38 6 132 0 -63 -30 1 251 510 0 0 0 0 
Транспортні засоби 140 68 44 0 0 0 0 0 12 0 -2 -1 66 55 0 0 0 0 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 150 66 24 1 0 0 0 0 6 0 -14 -7 53 23 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 45 19 0 0 0 1 1 4 0 -27 -15 17 7 0 0 0 0 
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 42 42 1 0 0 2 2 55 0 107 53 148 148 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші необоротні 
матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 16 351 2 200 9 55 703 9 264 41 9 707 0 0 0 72 022 12 162 0 0 0 0 
 

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

(261) 0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 72 022 
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) 

(263) 0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 154 
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  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 
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III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 0 0 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 8 2 765 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 300 1 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 30 0 
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 
Разом 340 39 2 765 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 
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 0 15 000 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 
спільну діяльність 370 0 0 0 
Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 
облігації 400 0 0 0 
інші 410 0 0 0 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 15 000 0 

 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю  

(421) 0 

      за справедливою вартістю (422) 0 
      за амортизованою вартістю (423) 0 
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю 

(424) 0 

      за справедливою вартістю (425) 0 
      за амортизованою собівартістю (426) 0 
 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 440 0 0 

Операційна курсова різниця 450 0 0 
Реалізація інших оборотних активів 460 188 175 
Штрафи, пені, неустойки 470 0 27 
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 187 1 249 
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 
спільну діяльність 520 0 0 
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 530 0 X 

Проценти 540 X 5 522 
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Фінансова оренда активів 550 0 0 
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 1 
Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 
Результат оцінки корисності 590 0 0 
Неопераційна курсова різниця 600 0 0 
Безоплатно одержані активи 610 0 X 
Списання необоротних активів 620 X 0 
Інші доходи і витрати 630 114 1 242 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 0 % 

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

(633) 0 

 
VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 

Каса 640 2 
Поточний рахунок у банку 650 5 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 
Грошові кошти в дорозі 670 0 
Еквіваленти грошових коштів 680 0 
Разом 690 7 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено 

(691) 0 

 
VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка 

Залишок 
на початок 

року 

Збільшення за звітний 
рік Викорис-т

ано  у 
звітному 

році 

Сторновано 
використану 

суму у 
звітному році 

Сума 
очікуваного 

відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок 
на кінець 

року нараховано 
(створено) 

додаткові 
відраху-ва

ння 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат 
на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат 
на виконання гарантійних 
зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат 
на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат 
на виконання зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 
 770 0 0 0 0 0 0 0 
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0 
 

VIII. Запаси 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова 
вартість на кінець 

року 

Переоцінка за рік 
збільшення чистої 
вартості реалізації* уцінка 

1 2 3 4 5 
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Сировина і матеріали 800 1 0 0 
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби  810 7 0 0 

Паливо 820 1 0 0 
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 
Будівельні матеріали  840 0 0 0 
Запасні частини 850 2 0 0 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 5 0 0 
Незавершене виробництво 890 0 0 0 
Готова продукція 900 0 0 0 
Товари 910 0 0 0 
Разом 920 16 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 
 
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
      відображених за чистою вартістю 
реалізації  

(921) 
16 

      переданих у переробку (922) 0 
      оформлених в заставу (923) 0 
      переданих на комісію (924) 0 
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код 
рядка 

Всього на 
кінець року 

у т.ч. за строками не погашення  

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 35 35 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 28 931 0 0 28 931 
 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 1 238 
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 6 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 

980 0 

XI. Будівельні контракти 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 
Заборгованість на кінець звітного року:   
 валова замовників 1120 0 
 валова замовникам 1130 0 
 з авансів отриманих 1140 0 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 44 
Відстрочені податкові активи: 
 на початок звітного року 1220 0 

 на кінець звітного року 1225 0 
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Відстрочені податкові зобов’язання: 
 на початок звітного року 1230 0 

 на кінець звітного року 1235 0 
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 44 
 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 1241 44 

     зменшення (збільшення) відстрочених       
податкових активів 1242 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 
 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених      
податкових активів 1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 710 
Використано за рік - усього 1310 9 
в тому числі на: 
 будівництво об’єктів 1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  
 основних засобів 1312 9 

 з них машини та обладнання 1313 0 
 придбання (створення) нематеріальних  
 активів 1314 0 

 погашення отриманих на капітальні  
 інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 
 1317 0 
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XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів Код 
рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 
залишок на 

початок року 
надійшло 

за рік 

вибуло за рік нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті 

вигоди 
від 

відновле
ння 

кориснос
ті 

залишок на кінець 
року залишок 

на 
початок 

року 

надійшло 
за рік 

зміни 
вартості 

за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на кінець 

року первісна 
вартість 

накопиче
на 

амортиза
ція 

первісна 
вартість 

накопиче
на 

амортиза
ція 

первісна 
вартість 

накопиче
на 

амортиза
ція 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи - усього 
в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
   біологічні активи в стані біологічних 
перетворень (крім тварин на вирощуванні 
та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 
фінансування 

(1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 
унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 
0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 0 

 
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника Код  
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетворенням

и 

Результат від первісного 
визнання 

Уцінка Виручка від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 
первісного 
визнання та 
реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
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з них: 
    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні активи 
тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з нього: 
    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 
Керівник    Смирська Надiя  Iванiвна 
 
Головний бухгалтер   Герасименко Вiта Михайлiвна 
 


