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.
Голова правлiння

Дуров С.Б.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Херсонський хлiбокомбiнат"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00380267
1.4. Місцезнаходження емітента
Херсонська , Суворовський, 73000, м. Херсон, вул. Червоностудентська 30
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0552494172 0552494172
1.6. Електронна поштова адреса емітента
hlbread@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

Вiдомостi НКЦПФР № 83

30.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.hleb.kherson.ua в мережі Інтернет 29.04.2013
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
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

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента

X

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 відсотків 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,

X

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

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

1. Ввiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств
не запов-нюється тому, що емiтент не входить до будь-яких об"єднань
пiдприємств;
2. Вiдомостi про рейтингове агентство не заповнюється тому, що згiдно
нормативних документiв рейтингову оцiнку проводити не треба;

3. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи в
2011-2012 роках дивiденди не нараховувались i не виплачувались;
4. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється тому, що облiгацiї
емiтентом не виплачувались;
5. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнюється
тому, що пiдприємство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких
пiдлягає реєстрацiї.
6. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється тому, що
пiдприємство не випу-скало похiднi цiннi папери.
7. Iнформацiя про i викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не
заповнюється тому, що пiдп-риємство у звiтному перiодi не викупало власних
акцiй.
8. Iнформацiя щодо виданих скртифiкатiв цiнних паперiв не заповнюється
тому, що цiннi папери пiдприємства iснують у бездокументарнiй формi.
9 .Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї
та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiя не заповнюються тому,
шо пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добув-на промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за кла-сифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Крiм того, дохiд (виручка) вiд реалiзацiї про-дукцiї за звiтний перiод складає
менше нiж 5 млн.грн.
10. Iнформацiя про гарантiї третьої особи... не заповнюється тому, що
пiдприємство не випускало бор-гових цiнних паперiв.
11. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється тому, що
пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй.
12. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не
заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй.
13. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати
чергових пла-тежiв за кредит-ними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпе-чено iпотеками, якi включено до складу iпотечного
покриття не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних
облiгацiй.
14. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється тому, що
пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв.
15. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється тому, що
пiдприємство не випускало iпотечних се
сертифiкатiв.
16. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН,
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi
чистих активiв ФОН, Правила ФОН не заповнюється тому, що пiдприємство
не випускало сертифiкатiв ФОН.
17. Рiчна фiнансова звiтнiсть, що складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку не надається, тому що пiдприємство з 2012 року
застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ).
18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється тому, що пiдприємство
не випус-кало цiльових облiгацiй, виконання зобов?язань за якими забезпечено
об'єктами нерухо-мостi.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Херсонський хлiбокомбiнат"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
73000
3.1.5. Область, район
Херсонська , Суворовський
3.1.6. Населений пункт
м. Херсон
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Червоностудентська 30
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
АОО № 210692
3.2.2. Дата державної реєстрації
31.12.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Херсонський мiський виконавчий комiтет
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
812100.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
812100.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Акцiонерний банк "Дiамант"
3.3.2. МФО банку
320854
3.3.3. Поточний рахунок
26006353102992
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
Немає
3.3.5. МФО банку
Немає
3.3.6. Поточний рахунок
Немає
3.4. Основні види діяльності
10.71

Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських
виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання

46.90

Неспецiалiзована оптова торгiвля

47.11

Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

1

2

Дата видачі Державний орган, що видав
3

4

Регiональне упаравлiння
департаменту контролю за
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АЕ № 108635 28.09.2012
виробництвом та обiгом
спирту, алкогольних напоїв i

Опис

5
28.09.2013

Повна назва Державного органу, що видав лiцензiю: Регiональне
упаравлiння департаменту контролю за виробництвом та обiгом спирту,
алкогольних напоїв i тютюнових виробiв державної податкової
адмiнiстрацiї України у Херсонськiй областi (iдентифiкацiйний код
26032996). Дiя лiцензiї буде подовжена.

Регiональне упаравлiння
департаменту контролю за
Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами АЕ № 111613 11.11.2012
виробництвом та обiгом
спирту, алкогольних напоїв i

Опис

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

11.11.2013

Повна назва Державного органу, що видав лiцензiю: Регiональне
упаравлiння департаменту контролю за виробництвом та обiгом спирту,
алкогольних напоїв i тютюнових виробiв державної податкової
адмiнiстрацiї України у Херсонськiй областi (iдентифiкацiйний код
26032996). Дiя лiцензiї буде подовжена.

3.8. Інформація про органи управління емітента
Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерного товариства. Товариство зобов'язане
щороку скликати загальнi збори (рiчнi загальнi збори). Рiчнi загальнi збори Товариства
проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Усi iншi загальнi збори, крiм рiчних,
вважаються позачерговими.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну
дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Обрання членiв Наглядової ради
Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада
складається з 3-х осiб, якi обираються з числа акцiонерiв Загальними зборами. Голова Наглядової

ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд
кiлькiсного складу Наглядової ради.
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є
Правлiння. Правлiння складається з 7 (сiми) осiб i дiє на колегiальних засадах. Персональний
склад правлiння Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства. Голова Правлiння
обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Голови, його заступникiв та членiв
Виконавчого органу припиняються за рiшенням Наглядової ради.
Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами для проведення перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства у складi 3-х осiб з числа фiзичних осiб, якi мають повну
цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Члени Ревiзiйної комiсiї
Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї
встановлюється 3 роки

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)

Засновник - Регiональне
вiддiлення Фонду держмайна
України в Херсонськiй областi

21295778

73000 м. Херсон
проспект Ушакова 47

0.00000

Учасник - ТОВ "Рикони"

02458491

03065 м. Київ вул.
Чумака 5

0.15400

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)

Учасники - 671 фiзична особа
Усього

99.84600
100.00000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в 2012 роцi - 654 особи.
ФОП – 13 076,4 тис. грн. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в
2011 роцi - 662 особи, ФОП - 12 164 тис. гривень.
Пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв пiдприємства в звiтному перiодi не проводилися та не
планується. Цiльової кадрової програми пiдприємство не має.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Перший заступник Голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кириленко Михайло Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МО 495258 25.02.1996 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi
6.1.4. Рік народження**

1956
6.1.5. Освіта**
Вища, Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi, факультет: машини i апарати
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
29
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", голова правлiння
6.1.8. Опис
Призначений Наглядовою радою ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» 27 лютого 2012 року,
протокол вiд 27.02.2012 р. Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Положення про
Правлiння Товариства, Посад на iнших пiдриємствах не займає. Непогашеної судимостi за
посадовi та корисливi злочини не має.
Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 39 рокiв, стаж керiвної роботи 29 рокiв: Херсонський
хлiбозавод №3 головний iнженер, головний механiк, технорук,ПВАТ "Херсонський
хлiбокомбiнат" головний iнженер, перший заступник голови правлiння, В.О. голови правлiння,
Голова правлiння, перший заступник Голови правлiння. Винагороду за виконання обов"язкiв
першого заступника Голови правлiння отримував згiдно штатного розкладу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марков Вадим Єлiферович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МР 370936 28.03.2012 Цюрупинський РВ УМВС України в Херсонськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
Вища - Херсонський державний аграрний унiверситет факультет бухгалтерський облiк та аудит
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «СIТI ПЛЮС», м. Цюрупинськ Херсонської областi, головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Призначений на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" вiд 26
лютого 2013 року .Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Положення про
Правлiння Товариства, Положення про головного бухгалтера, Посад на iнших пiдриємствах не
займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Щодо стажу роботи:
загальний стаж роботи 16 рокiв, керiвної роботи 11 рокiв: Цюрупiнська податкова iнспекцiя –
Головний державний податковий ревiзор – iнспектор вiддiлу документальних перевiрок юридичних осiб, iнспектор податкової служби, заступник начальника iнспекцiї – начальник вiддiлу пода-

ткового аудиту та валютного контролю, МЧП «Валентина» - заступник директора. ПП «Ангел» директор, ДП «СIТI авто» ТОВ «СIТI» - головний бухгалтер. Отримує винагороду за виконання
обов'язкiв головного бухгалтера у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дуров Сергiй Борисович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕЕ 756351 19.09.2002 Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1986
6.1.5. Освіта**
Вища. Нацiональної академiї управлiння, факультет управлiння мiжнародним бiзнесом
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", голова спостережної ради
6.1.8. Опис
Призначений рiшенням Наглядової ради 19.12.2011 року..Обов"язки та повноваження згiдно
Статуту Товариства, Положення про правлiння Товариства, Посад на iнших пiдриємствах не
займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 6 рокiв, стаж керiвної роботи 6 рокiв: ПАТ
"Херсонський хлiбокомбiнат" - В.о.обовязки виконавчого директора цеху №2 , виконавчий
директор цеху №2, директор виконавчий цеху №2, Голова спостережної ради.
Винагороду за виконання обов"язкiв голови Спостережної ради отримував згiдно штатного
розкладу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Секретар наглядовоїї ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колесникова Галина Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МО 730708 02.08.1999 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1956

6.1.5. Освіта**
Вища, Одеський державний унiверситет, юридичний факультет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат". юристконсульт
6.1.8. Опис
Обрана загальними зборами акцiонерiв 04.05.2011 - 25.10.2011 року, протокол №16..Обов"язки та
повноваження згiдно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Посад на
iнших пiдриємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 31 рiк, стажу керiвної роботи немає. Винагороди за
виконання обов"язкiв Члена наглядової ради не отримувала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дурова Надiя Тихонiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МО 098504 20.03.1996 Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Вища, Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi, технологiя консервування
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" член Спостережної ради, заступник голови правлiння з
адмiнiстративної дiяльностi
6.1.8. Опис
Обрана загальними зборами акцiонерiв 04.05.2011 - 25.10.2011 року, протокол №16. Обов"язки та
повноваження згiдно Статуту Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, На iнших
пiдприємствах не працює.. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Щодо
стажу роботи: загальний стаж роботи 29 рокiв, стаж керiвної роботи 10 рокiв: Южно-український
РУП "Агропостач" головний бухгалтер, НАФ "Приорiтет" начальник вiддiлу аудиту, ТОВ
"Аудиторська фiрма "Еталон" директор, ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" заступник голови
правлiння з адмiнiстративної дiяльностi, В.О. голови правлiння.
Отримала винагороду за виконання обов'язкiв В.О. Голови правлiння у виглядi заробiтної плати
згiдно штатного розкладу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марковський Андрiй Владиславович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МО 383860 16.07.1997 Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
Середньо-спецiальна - Херсонський технiкум радянської торгiвлi, технологiя приготування їжi
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" - заступник голови правлiння з торгiвлi.
6.1.8. Опис
Обраний загальними зборами акцiонерiв 04.05.2011/ 25.10.2011 року, протокол №16. Обов"язки та
повноваження згiдно Статуту Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, На iнших
пiдприємствах не працює. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 21 рiк, стаж керiвної роботи 4 роки: ПАТ
"Херсонський хлiбокомбiнат" заступник голови правлiння з торгiвлi, Винагороди за виконання
обов"язкiв Члена наглядової ради не отримував.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саган Ольга Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МО 020252 19.01.1996 Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Вища, Херсонський iндустрiальний iнститут, факультет економiчний
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", провiдний економiст
6.1.8. Опис
Призначена на посаду рiшенням Наглядової ради 26.04.2012р. , протокол вiд 26.04.2012 р..
Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю
Товариства, На iнших пiдприємствах не працює. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини не має.
Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 27 рокiв, стажу керiвної роботи немає. Винагороди за
виконання обов"язкiв Голови ревiзiйної комiсiї не отримувала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матчук Микола Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МО 239950 02.11.1996 Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
Вища, Херсонський державний технiчний унiверситет, машини i апарати
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", директор виконавчий цеху №2
6.1.8. Опис
Призначений на посаду рiшенням Наглядової ради 27 лютого 2012 року, протокол вiд 27.02.2012
р., Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Положення про Правлiння, На iнших
пiдприємствах не працює. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 24 роки, стаж керiвної роботи 1 рiк: головний
енергетик цеху №2, директор виконавчий цеху № 2. ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат".
Винагороди за виконання обов"язкiв Члена правлiння не отримував.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Заступник Голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голокоз Свiтлана Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МО 096033 18.03.1996 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, факультет технологiчний
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" заступник голови правлiння з якостi
6.1.8. Опис
Призначена на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 27 лютого 2012 року, протокол вiд
27.02.2012р. Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Положення про Правлiння
Товариства, Посад на iнших пiдриємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має.
Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 30 рокiв, стаж керiвної роботи 30 рокiв: Дирекцiя
будiвництва начальник лабораторiї, Херсонський хлiбозавод №2 начальник лабораторiї, ВАТ
"Херсонський хлiбокомбiнат" виконавчий директор, головний технолог, заступник голови
правлiння по якостi;
Винагороди за виконання обов"язкiв Заступника Голови правлiння не отримувала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Завалiн Олександр Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МО Завалiн Олександ 24.02.1996 Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi РВ
ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
Вища, Львiвський тогово-економiчний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", заступник голови правлiння з комерцiї
6.1.8. Опис
Призначений на посаду рiшенням Наглядової ради 27 лютого 2012 р., протокол вiд 27.02.2012р.
Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Положення про Правлiння Товариства,
Посад на iнших пiдриємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
не має. Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 32 роки, стаж керiвної роботи 17 рокiв:

начальник збуту Херсонського консервного комбiнату, заступник начальника матерiальнотехнiчного забезпечення, в.о.заступника генерального директора по збуту i транспорту, в.о.
директора з маркетингу ВАТ «Херсоннафтопереробка», Заступник голови правлiння з комерцiї
ВАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» Винагороди за виконання обов"язкiв заступника голови
правлiння не отримував.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стець Сергiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МО 687370 30.03.1999 Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат» iнженер-механiк
6.1.8. Опис
Призначений на посаду рiшенням Наглядової ради 27 лютого 2012 року, протокол вiд 27.02.2012
р. Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Положення про Правлiння Товариства,
Посад на iнших пiдриємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
не має.
Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 32 роки, стаж керiвної роботи 1 рiк: директор
виконавчий цеху № 3 ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат». Винагороди за виконання обов"язкiв
члена правлiння не отримував.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член ревiзiйно\ комiсi\
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковальська Ольга Йосипiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МО 058770 14.03.1996 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1961

6.1.5. Освіта**
Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, факультет економiчний
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", економiст з цiн
6.1.8. Опис
Обрана загальними зборами акцiонерiв 26.04.2012 року, протокол №17. Обов'язки та
повноваження згiдно Статуту Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, На iнших
пiдприємствах не працює. Щодо до стажу роботи: загальний стаж роботи 35 рокiв, стажу керiвної
роботи немає. Винагороди за виконання обов"язкiв члена ревiзiйної комiсiї не отримувала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ольховенко Людмила Юрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МО 104337 14.03.1996 Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1955
6.1.5. Освіта**
Вища, Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi, факультет економiчний
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", провiдний економiст
6.1.8. Опис
Обрана загальними зборами акцiонерiв 26.04.2012 року, протокол №17. Обов'язки та
повноваження згiдно Статуту Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, На iнших
пiдприємствах не працює. Щодо до стажу роботи: загальний стаж роботи 37 рокiв, стажу керiвної
роботи немає. Винагороди за виконання обов"язкiв члена ревiзiйної комiсiї не отримува-ла
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
Дата
Кількість
орган, який видав)* або
внесення до
акцій
ідентифікаційний код за
реєстру
(штук)
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові
посадової особи

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перший
заступник
Голови
правлiння

Кириленко
Михайло
Васильович

МО 495258 25.02.1996
Суворовський РВ ХМУ УМВС
України в Херсонськiй областi

25.10.2001

624714

19.23143

624774

0

0

0

Член
правлiння,
головний
бухгалтер

Марков Вадим
Єлiферович

МО 370936 28.03.2012
Цюрупинський РВ УМВС
УМВС України в Херсонськiй
областi Херсонськiй областi

0

0.00000

0

0

0

0

Голова
правлiння

Дуров Сергiй
Борисович

ЕЕ 756351 19.09.2002
Комсомольський РВ ХМУ
УМВС України в Херсонськiй
областi

25.10.2001

2523

0.07766

2523

0

0

0

Секретар
наглядовоїї
ради

Колесникова
Галина Петрiвна

МО 730708 02.08.1999
Суворовський РВ ХМУ УМВС
України в Херсонськiй областi

18.07.1997

1044

0.03214000000

1044

0

0

0

Голова
наглядової
ради

Дурова Надiя
Тихонiвна

МО 098504 20.03.1996
Комсомольський РВ ХМУ
УМВС України в Херсонськiй
областi

23.10.2007

75869

2.33558000000

75869

0

0

0

Член
наглядової
ради

Марковський
Андрiй
Владиславович

МО 383860 16.07.1997
Днiпровський РВ ХМУ УМВС
України в Херсонськiй областi

10.02.2011

523

0.01610000000

523

0

0

0

Голова
ревiзiйної
комiсiї

Саган Ольга
Олексiївна

МО 020252 19.01.1996
Днiпровський РВ ХМУ УМВС
України в Херсонськiй областi

22.07.2002

80

0.00246000000

80

0

0

0

Член
правлiння

Матчук Микола
Миколайович

МО 239950 02.11.1996
Днiпровський РВ ХМУ УМВС
України в Херсонськiй
областiстi

0

0.00000

0

0

0

0

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

Заступник
Голови
правлiння

МО 096033 18.03.1996
Голокоз Свiтлана
Суворовський РВ ХМУ УМВС
Олексiївна
України в Херсонськiй областi

Член
правлiння
Заступник
Голови
правлiння

580

0.01785000000

580

0

0

0

МО 063755 24.02.1996
Завалiн Олек-сандр
Днiпровським РВ ХМУ УМВС
Вiкторо-вич
України в Херсонськiй областi

0

0.00000

0

0

0

0

МО 020490 30.03.1999
Днiпровський РВ ХМУ УМВС
України в Херсонськiй областi

0

0.00000

0

0

0

0

Стець Сергiй
Миколайович

25.10.2001

Член
ревiзiйної
комiсiї

МО 058770 14.03.1996
Ковальська Ольга
Суворовський РВ ХМУ УМВС
Йосипiвна
України в Херсонськiй областi

22.07.2002

100

0.00310000000

100

0

0

0

Член
ревiзiйної
комiсiї

МО 104337 14.03.1996
Ольховенко
Днiпровський РВ ХМУ УМВС
Людмила Юрi-вна
України в Херсонськiй областi

18.07.1997

300

0.00923

300

0

0

0

705733

21.72554

705733

0

0

0

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

ПрАТ
"Всеукраiнський
депозитарiй цiнних
паперiв", номiнальнi
утримувачi

35917889

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Дата
Кількість
Від загальної
Місцезнаходження внесення до
акцій
кількості акцій (у прості
реєстру
(штук)
відсотках)
іменні
04107 Київська Немає
08.06.2010
м. Київ Тропiнiна 7-Г

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

1966051

60.52370000000

1966051

Дата
Кількість
Від загальної
внесення до
акцій
кількості акцій (у прості
реєстру
(штук)
відсотках)
іменні

Кількість за видами акцій
прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

Фiзична особа,
резидент

25.10.2001

350504

10.79005000000

350504

0

0

0

Фiзична особа,
резидент

25.10.2001

624774

19.23143000000

624774

0

0

0

Усього

2941329

90.54518000000

2941329

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

26.04.2012

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**
Опис

позачергові

82.51930
Черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", проведенi 26.04.2012 року за
адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентська 30, Порядок денний: 1.Звiт голови правлiння про
пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ за 2011 рiк. 2.Звiт Наглядової ради Товариства. 3
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства. 4.Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за
2011 рiк. 5. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi. 6.Прийняття рiшення про припинення повноважень
голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 7.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8.Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї Принятi решення: По
першому питанню: Затвердити звiт голови правлiння про пiдсумки фiнансо-во-господарської
дiяльностi ПАТ за 2011 рiк та завдання на 2012 рiк. Голосували: "За" - 2679548 голосiв, что складає
99,963% вiд числа присутнiх на зборах, "Проти" – 1010 голосiв, что складає 0,037%, вiд числа
присутнiх на зборах, "Утримались" - немає . По другому питанню: Затвердити звiт голови Наглядової
ради за 2011 рiк. Голосували: "За" - 2680548 голосiв, що складає 99,999% вiд числа присутнiх на
зборах, "Проти" – 10, що складає 0,001%, вiд числа присутнiх на зборах, "Утримались" - немає . По
третьому питанню: Затвердити звiт Ревiзiйоною комiссiї за 2011рiк. Голосували: "За" - 2679548 голосiв,
что складає 99,963% вiд числа присутнiх на зборах, "Проти" – 1010 голосiв, что складає 0,037%, вiд
числа присутнiх на зборах, "Утримались" - немає . По четвертому питанню: Затвердити рiчний звiт та
баланс ПАТ за 2011 рiк Голосували: "За" - 2680558 голосiв, что складає 100% вiд числа присутнiх на
зборах, "Проти" - немає. "Утримались" - немає . По п'яому питанню: За пiдсумками роботи Товариства
за 2011 рiк вiдрахування до резервного фонду не проводити, дивиденди не нараховувати. Голосували:
"За" - 2670558 голосiв, что составляет 99,964% от числа присутнiх на зборах, "Проти" – 1000 – 0,036%.
"Утримались" - немає . По шостому питанню: У зв’язку з закiнченням термiну обрання голови та
членiв Ревiзiйної комiсiї, припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Саган О.О., членiв
Ревiзiйної комiсiї Ковальської О.Й., Левченко С.Г. Голосували: "За" - 2680558 голосiв, що складає
100%, вiд числа присутнiх на збоах, "Проти" - немає. "Утримались" - немає . По сьомому питанню:
Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi: Саган О.О., Ковальсь-кої О.Й., Ольховенко Л.Ю. Голосували
кумулятивним шляхом: Саган О.О."За" - 2680478 голосiв, що скла-дає 99,998%, вiд числа присутнiх на
збоах, "Против" 80 голосiв, що складає 0,002%, %, вiд числа присутнiх на збоах, "Утримались" – немає;
Ковальська О.Й. - "За" - 2680558 голосiв, що складає 100% вiд числа присутнiх на збоах, "Против" –
немає. "Утримались" – немає; Ольховенко Л.Ю. - "За" - 2680558 голосiв, що складає 100% вiд числа
присутнiх на збоах, "Против" – немає. "Утримались" – немає . По восьмому питанню: Обрати головою
Ревiзiйної комiсiї Саган О.О. Голосували: ."За" - 2680478 голосiв, що складає 99,998% , вiд числа
присутнiх на збоах, "Против" 80 голосiв, що складає 0,002%, %, вiд числа присутнiх на збоах,
"Утримались" – немає;
чергові

позачергові

X
22.04.2013
82.497
Черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", проведенi 26.04.2012 року за
адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентська 30, Порядок денний: 1. Звiт голови правлiння про
пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ за 2012 рiк. та визначення основних напрямкiв
дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 2. Звiт Наглядової ради Товариства та затвердження звiту
Наглядової ради. 3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства. 4. Затвердження рiчного звiту та
балансу Товариства за 2012 рiк. 5. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв) Товариства за
пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 роцi. 6. Прийняття рiшення про

припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комi-сiї Товариства. 7. Затвердження рiшень про
вчиненi незначнi правочини (до 25% вартостi активiв), якi були укладенi Товариством. 8. Попереднє
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством, та надання повноважень на їх
пiдписання. 9. Створення фiлiй та/або дочiрнiх пiдприємств Товариства Принятi решення: По першому
питанню: Звiт голови правлiння Дурова С. Б. про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльнiсть ПАТ
за 2012 рiк визнати задовiльною та затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк
Голосували: "За" - 2 678 587 голосiв, что складає 99,991% вiд числа зареєстрованих на зборах, "Проти"
– 247 голосiв, что складає 0,009%, вiд числа зареєстрованих на зборах, "Утримались" - немає . По
другому питанню: Звiт голови Наглядової ради Дурової Н.Т. за 2012 рiк – затвердити. Голосували: "За"
- 2 678 587 голосiв, что складає 99,991% вiд числа зареєстрованих на зборах, "Проти" – 247 голосiв, что
складає 0,009%, вiд числа зареєстрованих на зборах, "Утримались" - немає . По третьому питанню: Звiт
та висновки голови Ревiзiйної комiсiї Саган О.О.. за 2012 рiк – затвердити. Голосували: "За" - 2 678 587
голосiв, что складає 99,991% вiд числа зареєстрованих на зборах, "Проти" – 247 голосiв, что складає
0,009%, вiд числа зареєстрованих на зборах, "Утримались" - немає . атвер. По четвертому питанню:
Рiчний звiт та Баланс ПАТ за 2012 рiк – затвердити. Голосували: "За" -2 679 834 голосiв, что складає
100% вiд числа зареєстрованих на зборах, "Проти" - немає. "Утримались" - немає . По п'ятому
питанню: Враховуючи збиткову роботу пiдприємства в 2012 роцi: 1. вiдрахування до резервного фонду
не проводити. 2. дивiденди не нараховувати. Голосували: "За" - 2 678 724 голосiв, что составляет
99,958% вiд числа зареєстрованих на збора, "Проти" – 100 голосiв, що складає 0,0037%, вiд числа
зареєстрованих на збора "Утримались" - 1010 голосiв, що складає 0,038%, вiд числа зареєстрованих на
збора По шосстому питанню: Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства згiдно протоколу
засiдання вiд 15.02.2013 р.: а) Рiшення по другому питанню порядку денного: про надання згоди на
продаж вбудованого нежитлового примiщення, що знаходиться за адресою м. Херсон, вул. 40 рокiв
Жовтня, 161. Згiдно експертної оцiнки вартiсть примiщення становить 330473 грн. Покупець – фiзична
особа – пiдприємець Кучеренко Iнна Володимирiвна; б) Рiшення по третьому питанню порядку
денного: надання повноважень головi правлiння Товариства Дурову С.Б. на пiдписання договору
купiвлi-продажу вказаного примiщення (договiр укладено 12.02.13 зареєстровано в реєстрi за № 191;
Затвердити рiшення Наглядової ради згiдно протоколу засiдання вiд 13.03.13 року: а) Рiшення по
першому питанню порядку денного: Товариству звернутися з клопотанням до ПАТ «Марфiн Банк»
щодо отримання Товариством кредиту у виглядi поновлюваної кредитної лiнiї з лiмiтом 3500000,00
грн. для погашення (рефiнансування) заборгованостi Товариства за договорами кредитної лiнiї № 108
вiд 17.09.10, укладеним мiж ПАТ «Дiамантбанк» i Товарист-вом та для поповнення оборотних коштiв,
строком на 37 мiсяцiв з погашенням кредиту почи-наючи з третього мiсяця до закiнчення термiну
кредитування – щомiсяця по 100000 грн. зi спла-тою Товариством процентiв за користування кредитом
у розмiрi 20% рiчних, а також зi сплатою комiсiй, пенi, штрафiв, згiдно умов кредитного договору,
укладеного мiж Товариством та ПАТ «Марфiн Банк» за номером 01325/Х вiд 14.03.13 року. б) Рiшення
по другому питанню порядку денного: надати банку в iпотеку майно Товариства, яке належить йому на
правi власностi, а саме: 1. нежитловi примiщення першого поверху загальною площею 59,3 кв.м.,
розташованi за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовикiв б.46 заставною вартiстю 371700 грн. (iпотечний
до-говiр вiд 14.03.13 року, зареєстрований в реєстрi за № 1046); 2. вбудованi примiщення в житловому
будинку на 1-му поверсi гуртожитку №15 загальною площею 57 кв.м. розташованi за адресою: м.
Херсон, вул. Залаегерсег б.27 заставною вар-тiстю 249400грн. (iпотечний договiр вiд 14.03.13року
зареєстрований в реєстрi за № 1046); 3. вбудоване нежитлове примiщення загальною площею 50 кв.м.
розташованi за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська б.151 заставною вартiстю 252600грн. (iпотечний
договiр вiд 14.03.13року зареєстрований в реєстрi за № 1046); 4. комплекс загальною площею 5678,1
кв.м за адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентсь-ка, 30 заставною вартiстю 6000000 грн. на умовах
наступної iпотеки (iпотечний договiр вiд 14.03.13 року зареєстрований в реєстрi за № 1040); 5.
нежитлову будiвлю адмiнiстративно-виробничого цеху загальною площею 1065,1 кв.м. розташованi за
адресою: м. Херсон, вул. Михайловича б.12 заставною вартiстю 1886350 грн. на умовах наступної
iпотеки (iпотечний договiр вiд 14.03.13 року зареєстрований в реєстрi за № 1042). в) Рiшення по
третьому питанню порядку денного: надати повноваження головi правлiння То-вариства Дурову С.Б.
на пiдписання вiд iменi Товариства з банком кредитного договору на умовах, викладених у п.1 порядку
денного цього протоколу, на пiдписання вiд iменi Товари-ства всiх документiв, необхiдних для
отримання кредиту. Надати головi правлiння Дурову С.Б. повноваження визначити на власний розсуд
та за погодженням з банком iншi умови кредитного договору та умови iпотечних договорiв.
Голосували: "За" -2 679 834 голосiв, что складає 100% вiд числа зареєстрованих на зборах, "Проти" немає. "Утримались" - немає . По сьомому питанню: Попередньо схвалити рiшення якi можуть
вчинятися головою правлiнням Товариства Дуровим С.Б., а саме: на вiдчуження комплексу цеху №1,
розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентська, 30; нежитлової будiвлi адмiнiстративно-виробничого цеху, розташо-ваного за адресою: м. Херсон, вул. Михайловича, 12, а
також рiшення стосовно отримання То-вариством кредитiв та передачi в iпотеку майна Товариства, та
iнших правочинiв, предмет яких є до 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства. Надати повноваження Головi правлiння Дурову Сергiю Борисовичу на

пiдписання зазначених правочинiв. Голосували: "За" - 2 678 834 голосiв, что складає 99,962% вiд числа
зареєстрованих на зборах, "Проти" – 1000 голосiв, что складає 0,0373%, вiд числа зареєстрованих на
зборах, "Утримались" - немає . По восьмому питанню: Створити фiлiї та/або дочiрнi пiдприємства на
базi цехiв № 2 (м. Херсон, вул. 16 Схiдна) та № 3 (м. Херсон, вул. Ладичука, 146). Голосували: "За" -2
679 834 голосiв, что складає 100% вiд числа зареєстрованих на зборах, "Проти" - немає. "Утримались" немає .

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ТОВ "АМП-IНТЕР"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33015223

Місцезнаходження

73000 Україна Херсонська Суворовський м. Херсон вул. Фрунзе 11

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 520575
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

09.04.2010

Міжміський код та телефон

(0552) 481788

Факс

(0552) 481788

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть зберiгача цiнних
паперiв реєстру

Опис

Немає

Повне найменування юридичної особи або ТОВ незалежна аудиторська фiрма "Прiоритет"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14124964

Місцезнаходження

73000 Україна Херсонська Суворовський м. Херсон вул. Белiнського 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей АА № 000073
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.01.2005

Міжміський код та телефон

(0552) 26-17-04

Факс

(0552) 26-61-34

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Немає

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Немає м. Київ вул. Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 581322
вид діяльності
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

Міжміський код та телефон

(044) 2791249

Факс

(044)3777269

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть з обслуговування операцiй щодо цiнних паперiв

Опис

Немає

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99/21/1/11

Херсонське
Територiальне
управлiння
ДКЦПФР

UA4000137616

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

3248400

812100.00

100.00000

1
08.12.2011

Опис

Номінальна Кількість
Загальна
Форма існування
вартість акцій
акцій
номінальна
та форма випуску
(грн.)
(штук) вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Свої акцiї до продажу на внутрiшних та зовнiшних ринках цiнних паперiв не виставляло, заяв на допуск цiнних паперiв до котирування на
фондо-вих бiржах не надавало.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
АТ "Херсонський хлiбокомбiнат" засновано згiдно Рiшення регiлнального вiддiлення Фонду
державного майна України по Херсонськiй лбластi вiд 24 грудня 1999 року № 1504 шляхом
перетворення Херсонського хлiбокомбiнату державного виробничо-торгiвельного пiдприємства
"Херсонхлiб" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про особливостi
приватизацiї майна в агропромисловому комплексi", Закону України Про приватизацiю
державного майна", та дiє на пiдставi законiв України "Про господарськi товариства", "Про
пiдприємства в Українi", "Про пiдприємництво", iнших актiв законодавства України i Статуту
Товариства. В 2011 роцi змiнено найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства
на Публiчне акцiонерне товариство.
Статут Товариства прийнятий зi змiнами та доповненнями в новiй редакцiї, замiсть Статуту
зареєстрованного Херсонським мiсьвиконкомом 31 грудня 1996 року №4277, зi змiнами та
доповненнями до Статуту зареєстрованними Херсонським мiсьвиконкомом, реєстрацiйний №
1920 вiд 25.06.1997 року, iдентифiкацiйний код 00380267. Статут Публiчного акцiонерного
товариства, затверджений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ ?Херсонський
хлiбокомбiнат?, протокол № 16 вiд 04 травня ? 25 жовтня 2011 р., зареєстрований виконавчим
комiтетом Херсонської мiської ради вiд 01.12.2011 р. реєстрацiйний номер 14991050010000781.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
ПАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" фiлiй, представництв не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї протягом звiтного року не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною формою згi-дно облiкової
полiтики пiдприємства. Основнi засоби вiдображено по балансовiй вартостi, з урахуванням
проведеної в свiй час згiдно вимогам законодавства iндексацiї. Амортизацiя основних засобiв
проводиться з використанням податкового методу. Дохiд вiд реалiзацiї прдукцiї визначається
вiдповiдно методу нарахувань.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтнiстi емiтента
цiнних паперiв
публiчного акцiонерного товариства “Херсонський хлiбокомбiнат” за 2012рiк.
29 квiтня 2013р. м.Херсон
1.Вступний параграф
1.1Основнi вiдомостi про емiтента:
- Повна назва: публiчне акцiонерне товариство “Херсонський хлiбокомбiнат”
- Код за ЄДРПОУ – 00380267;
- Мiсце знаходженння: м.Херсон,вул.Червоностудентська,30;
- Зареєстровано – Виконавчим комiтетом Херсонської мiської Ради,свiдоцтво серiя АА №593518
вiд 31.12.1996р;
- Установчi документи: Статут ПАТ “Херсонський хлiбокомбiнат”, затверджений загальними
зборамиакцiонерiв (прот.№16 вiд 04.05-25.10.2011р), зареєстрований Виконавчим комiтетом
Херсонської мiської ради вiд 01.12.2011р за №1499105001000078(нова редакцiя);

- Довiдка АА№596926 з єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України
вiд10.02.2012р;
- Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2012рiк-654особи.
Види дiяльностi за КВЕД-2010
- 10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв;виробництво борошняних кондитерських
виробiв,тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання
- 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв;виробництво мiнеральних вод та iнших вод ,розлитих
у пляшки
- 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
- 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами
харчування,напоями та тютюновими виробами
- 47.25 Роздрiбна торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах
- 47.26 Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами в спецiалiзованих магазинах
Вiдкрите акцiонерне товариство”Херсонський хлiбокомбiнат”засноване згiдно Рiшення
регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi вiд
24.12.1996р.№1504 шляхом перетворення Херсонського хлiбокомбiнату державного виробничоторговельного пiдприємства “Херсонхлiб” у вiдкрите акцiонерне товариство”Херсонський
хлiбокомбiнат” вiдповiдно до Законiв України”Про приватизацiю державного майна”,”Про цiннi
папери i фондовий ринок України”, “Про господарчi товариства”.
4травня 2011року-25жовтня 2011року на загальних зборах акцiонерiв,згiдно з вимогами Закону
України”Про акцiонернi товариства” №514-VI вiд 17.09.2008р.,було прийнято рiшення про змiну
назви з Вiдкритого акцiонерного товариства”Херсонський хлiбокомбiнат” на Публiчне акцiонерне
товариство”Херсонський хлiбокомбiнат”. Статут в новiй редакцiї було зареєстровано
01.12.2011року,номер запису 14991050010000781 в Виконавчому комiтетi Херсонської мiської
ради Херсонської областi.
На кiнец звiтного 2012року акцiонерами Товариства є одна юридична особа,яка володiє часткою в
Статутном капiталi в розмiрi 0,1539% та шiстсот сiмдесят одна фiзична особа,якi володiють
часткою в Статутному капiталi в розмiрi 99,8461% .
1.2 Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудиторську перевiрку наданої фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного
товариства ”Херсонський хлiбокомбiнат” станом на 31грудня 2012року.
Перевiрка проводилась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю
якостi,аудиту,огляду,iншого надння впевненостi та супутнiх послуг(далi-МСА),зокрема до МСА
700”Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”,МСА 705”Модифiкацiя
думки у звiтi незалежного аудитора”,МСА 706”Пояснювальнi параграфи з iнших питань у звiтi
незалежного аудитора”,МСА 720”Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в
документах,що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”,а також законодавчих i
нормативних актiв України,якi регулюють фiнансово-господарськi вiдносини, у вiдповiдностi до
Законiв України “Про аудиторську дiяльнiсть”,”Про цiннi папери та фондовий ринок”,”Про
акцiонернi товариства”,”Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емитентами
цiнних паперiв(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)”,затверджених рiшенням Державної
комiсiї з цiних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р.№1360,зареєстрованих в Мiнiстерствi
юстицiї України 28.11.2011р.за №1358/20096,роз”яснень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку “Про порядок застосування Вимог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв(крiм емитентiв облiгацiй мiсцевої позики),вiд 03.04.2012р.
№472.
Цi стандарти,закони i нормативнi документи зобов”язують нас планувати i здiйснювати
аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому,що фiнансовi звiти не
мiстять суттєвих викривлень.Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв,якi
пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах.Аудиторська перевiрка включає
також оцiнку застосованих принцiпiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх
оцiнок,здiйснених управлiнським персоналом,а також оцiнку загального подання фiнансових
звiтiв.

Перелiк фiнансових звiтiв,якi складають повний комплект фiнансової звiтностi наданий на
аудиторську перевiрку: 1.Баланс на 31 грудня 2012р.(ф.№1), 2.Звiт про фiнансовi результати за
2012р.(ф.№2), 3.Звiт про рух грошових коштiв за 2012р.(ф.№3), 4.Звiт про власний капiтал за
2012р.(ф.№4), 5.Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012р.(ф.№5).
1.3.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу пiдприємства та вiдповiдальнiсть аудитора щодо
iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фнансової звiтностi
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за достовiрне представлення цих
фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:розробку,впровадження та використання
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв,якi
не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки;вибiр та застосування
вiдповiдної облiкової полiтики,а також облiкових оцiнок,якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наданої iнформацiї несе голова правлiння –Дуров С.Б та
головний бухгалтер-Марков В.Є.Обов”язком аудиторiв є висловлення незалежної думки щодо
ступеню достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства та вiдсутностi суттєвих помилок,якi
можуть вплинути на думку її користувачiв.
Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi
iнформацiї,одержаної вiд Товариства для аудиторської перевiрки.
Метою аудиторської перевiрки є визначення достовiрностi звiтностi,облiку,його повноти i
вiдповiдностi чинному законодавству та фiнансовому стану Товариства,а також аналiзу роботи
пiдприємства.
Висновки аудитора грунтуються на документах та iнформацiї,наданих Товариством в процесi
виконання роботи.Аудитор не виключає наявностi документiв та iнформацiї,якi не були наданi, i
якi б могли вплинути на формування думки.За повноту та достовiрнiсть наданої для аудиторської
перевiрки iнформацiї несуть вiдповiдальнiсть посадовi особи Товариства,якi надали таку
iнформацiю.
Модифiкована аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностiпiдприємства
Аудиторська перевiрка проведена з метою збору достатнiх доказiв для аудиторського
висновку.Використовувались методи вибiркової перевiрки рахункiв,зiставлення показникiв
первинних документiв й аналiтичного облiку з даними бухгалтерського облiку й звiтностi.Ми
вважаємо,що у межах наданих нам документiв отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази
для виявлення нашої думки.Однак,оскiльки перевiрявся обмежений строк дiяльностi та ми не
брали участь в iнвентаризацiї запасiв пiдприємства ,то ми не мали можливостi одержати досить
аудиторських доказiв для вираження не модифiкованої думки.Пiсля проведення нами
аудиторських процедур,результатом яких став висновок,є змога сформувати умовно-позитивну
думку щодо фiнансової звiтностi Товариства.
На нашу думку,за винятком вищевказаних обмежень щодо обсягу перевiрки,фiнансовi звiти
Товариства достовiрно та повно вiдображають фiнансовий стан Товариства на 31грудня 2012року
вiдповiдно до МСБО, МСФЗ та П(с)БО.Пiдтверджуємо вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi
даним бухгалтерського облiку i вiдповiднiсть Балансу,Звiту про фiнансовi результати,Звiту про
рух грошових коштiв,Звiту про власний капiтал,складених на кiнец дня 31грудня 2012 року,а
також Примiток до рiчної фiнансової звiтностi.
1.4.Облiiкова полiтика Товариства
Товариством станом на 1сiчня 2012року була змiнена облiкова полiтика з метою
переходу облiку по правилам i нормам МСБО та МСФЗ згiдно приказу№01/1 вiд
03.01.2012року.Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється по журнально-ордернiй формi
за допомогою програмного забезпечення”1С-Бухгалтерiя”.Органiзацiя та методологiя
бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється вiдповiдно
до вимог Законiв України”Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”,”Про
пiдприємства України” та Статуту Товариства.
Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700.
2.Розкриття iнформацiї за видами активiв
Пiдставою для висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв,є висновки,що

зробленi на основi отриманих у ходi перевiрки аудиторських доказiв.Показники облiку та
фiнансової звiтностi порiвнюються мiж собою та вiдображають реальний розмiр активiв
товариства.Класифiкацiя та оцiнка активiв у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi
вiдображена вiрно.
Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку у Товариствi,а саме:класифiкацiя та оцiнка
активiв,облiк основних засобiв та їх амортизацiя,облiк виробничих запасiв,товарiв,витрат
виробництва,та iнших об”єктiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО та дiючих Законiв України i
нормативних документiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012р.складає 23543тис.грн,що вiдповiдає
даним сiнтетичного та аналiтичного облiку та МСБО 16”Основнi засоби”.
Сума накопиченої амортизацiї на основнi засоби складає 15424тис.грн.Амортизацiя основних
засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Нараховано амортизацiї за 2012 рiк 876тис.грн.
Облiк поточних (оборотних активiв) здiйснюється Товариством згiдно МСБО2”Запаси”та
вибранiй облiковiй полiтицi.Згiдно наказу № 01/1 вiд 03.01.2012року оцiнка вибуття запасiв при
вiдпуску товарiв в виробництво,реалiзацiю здiйснюється за середньозваженним методом,якiй
залишався незмiнним протягом перевiреного перiоду.Списання малоцiнних предметiв,термiн
експлуатацiї яких становить менше 365 днiв,здiйснюється в розмiрi 100% вартостi пiд час передачi
в експлуатацiю iз одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями
експлуатацiї.Балансова вартiсть виробничих запасiв станом
на31.12.2012р.становить1987тис.грн,готова продукцiя складає в сумi 32тис.грн,товари складають в
сумi 1428тис.грн.
Загальна сума дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31грудня 2012 року
становить9779 тис.грн,у тому числi :
- за товари,роботи,послуги 664тис.грн;
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 2225тис.грн;
iз внутрiшнiх розрахункiв 2960тис.грн;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 3930тис.грн. яка правiльно оцiнена та знайшла своє
вiдображення в облiкових регiстрах та звiтностi Товариства i грунтується на положеннях МСБО.
Сумнiвної дебiторської заборгованостi Товариство станом на 31.12.2012року не має,що
пiдтверджується актами звiряння.
Грошовi кошти Товариства в нацiональнiй валютi складають 424тис.грн.Облiк касових операцiй
ведеться згiдно з “Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi
України”,затвердженного Постановою правлiння НБУ№637 вiд 15.12.2004р.
Станом на 31.12.2012р.загальнi активи Товариства становять 21769тис.грн.
Правiльнiсть та адекватнiсть iнформацiї щодо розкриття за видами активiв в цiлому вiдповiдають
вимогам МСБО.
На пiдставi проведеної перевiрки аудитор вiдзначає,що iнформацiя про активи(в тому числi за
видами активiв)об”єктивно i точно розкрита у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку.
3.Розкриття iнформацiї щодо зобов”язань.
Аудиторська думка щодо розкриття iнформацiї про зобов”язання грунтується на перевiрцi
вказаного компонента облiку,та його вiдповiдностi визначенiй основi бухгалтерського облiку в
усiх суттєвих аспектах.Станом на 31.12.2012р.нарахованi поточнi зобов”язання становять
16328тис.грн. та складаються з таких сум:
- короткостроковi кредити банкiв 3006тис.грн;
- кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги 6881тис.грн;
- поточнi зобов”язання за розрахунками з бюджетом 174тис.грн;
- з одержаних авансiв 21тис.грн;
- з позабюджетних платежiв 27тис.грн;
- зi страхування 402тис.грн;
- з оплати працi 903тис.грн;
- iз внутрiшнiх розрахункiв 3734тис.грн;

- iншi поточнi зобов”язання 1180тис.грн.
Визначення та оцiнка нарахованих зобов”язань вiдповiдають МСБО.
На пiдставi проведеної перевiрки аудитор вiдзначає,що iнформацiя про зобов”язання об”єктивно i
точно розкрита у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку.
4.Вiдображення складу Власного капiталу.
Правiльнiсть та адекватнiсть визначення Власного капiталу,його структура та призначення на
пiдприємствi станом на 31грудня 2012 року вiдповiдає вимогам положення МСБО.Загальний
розмiр Власного капiталу Товариства становить 5441тис.грн,з яких: Статутний капiтал
812тис.грн,Iнший додатковий капiтал 4156тис.грн,Нерозподiлений прибуток 473тис.грн.
На пiдставi проведеної перевiрки аудитор визначає,що iнформацiя про Власний капiтал
об”єктивно i точно розкрита у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
бухгалтерського обоiку.
Статутний капiтал, згiдно п.5.1ст.5Статута та Балансу Товариства, становить 812(вiсiмсот
дванадцять)тис.грн. та розподiлений на 3248400шт.(три мiльйона двiстi сорок вiсiм чотириста)
простих iменних акцiй,номiнальною вартiстю 0,25грн.за кожну.
5.Iнформацiя щодо визначення вартостi чистих активiв.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного року становить 5441тис.грн.
Вартiсть чистих активiв Товариства є бiльшою Статутного капiталу,що вiдповiдає вимогам
ч.3ст.155Цивiльного кодексу України.Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за
Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
Товариств,затверджених рiшенням Комiсiї вiд 17листопада 2004р.№485.
6.Пiдтвердження реальностi та точностi фiнансових результатiв.
Доходи та витрати ПАТ”Херсонський хлiбокомбiнат””здiйснювало вiдповiдно до вимог МСБО 18
та положень мiжнародних стандартiв.
За 2012рiк Товариство отримало чистий доход вiд реалiзацiї товарiв,робiт,послуг в сумi
79101тис.грн. та iншi операцiйнi доходи в сумi 1373тис.грн.Товариство здiйснило адмiнiстративнi
витрати в сумi 4019тис.грн, витрати на збут в сумi 9483тис.грн,понесло iншi операцiйнi витрати в
сумi 1013тис.грн,та отримало збиток вiд операцiйної дiяльностi в сумi 103тис.грн,здiйснило
фiнансовi витрати в сумi 690тис.грн,та отримало збиток вiд звичайної дiяльностi в сумi 793тис.грн.
Доходи та витрати Товариства пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку та вiдповiдають
вимогам МСФЗ.
Проведення аудиторської перевiрки було спрямовано на одержання вагомих пiдтверджень,щодо
вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
7. Стан корпоративного управлiння(в тому числi стан внутрiшнього аудиту)
Корпоративне управлiння на пiдпрємствi здiйснюється згiдно вимогам чинного законодавства
України та Статуту акцiонерного Товариства.Вищим органом управлiння є загальнi збори
акцiонерiв.Вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства”,в публiчному акцiонерному
товариствi”Херсонський хлiбокомбiнат””створена наглядова Рада,яка здiйснює контроль за
фiнансово-господарською дiяльностю Товариства та iнiцiює проведення аудиторських перевiрок
по результатам фiнансового року.Служба внутрiшнього аудиту на пiдприємствi –вiдсутня.
8.Виконання значних правочинiв акiонерним Товариством.
Виконання значних правочинiв(10 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства) аудиторською
перевiркою не виявлено.
9.Аналiз фiнансового стану та показникiв платоспроможностi
ПАТ ”Херсонський хлiбокомбiнат” у виглядi таблиц прилагається.
В И С Н О В О К.
Нами,незалежними аудиторами аудиторської фiрми”Прiоритет”,в результатi проведеного аудиту
згiдно вимог Мiжнародних стандартiв аудиту,якi зобов”язали нас планувати i здiйснити аудит з
метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому,що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих
помилок на пiдставi одержаних аудиторами доказiв шляхом перевiрки,опитування i
пiдтвердження,пiдрахунку та аналiзу,крiм неучастi аудитора в iнвентарiзацiї активiв,яка
проводилась до моменту проведення аудиторської перевiрки,є змога сформувати умовно-

позитивну думку та можно зробити висновок ,що фiнансова звiтнiсть ПАТ”Херсонський
хлiбокомбiнат” складена за дiйсними даними бухгалтерського облiку,не мiстить помилок i
справедливо та достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про оцiнку подання
фiнансових звiтiв,про фiнансовий стан,а також результат дiяльностi i вiдповiдає встановленим
вимогам чинного законодавства України та прийнятiй облiковiй полiтицi станом на
31.12.2012року за результатами операцiй з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
10.Основнi вiдомостi про аудитора
Перевiрка здiйснена Незалежной аудиторськой фiрмой”Прiоритет” у формi товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю,яка здiйснює аудиторську дiяльнiсть згiдно Свiдоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,якi одноособово надають аудиторськi
послуги №0285,видане згiдно Рiшення АПУ №98 вiд 26.01.2001р,дiйсне до 30.11.2015р.
Адреса проведення аудиту:73000 м.Херсон,вул.Белiнського,15 Тел.261704,факс 266826.
Дата та номер договору на проведення аудиту:Договiр№321 вiд 23.04.2013р.
Дата початку:23.04.2013р. та дата закiнчення проведення аудиту:29.04.2013р.
Дата видачi висновку 29 квiтня 2013року.
Аудитор ТОВ НАФ”Прiоритет” сертифiкат А № 001736 Т.Г.Румянцева
Генеральний директор ТОВ НАФ”Прiоритет” А.М. Щербина сертифiкат А № 000038
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 положення 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 в загальному об'ємі постачання
Основними напрямками дiяльностi Товариства ' виробництво хлiба, хлiбобулочних,
кондитерських, сухарних, бараночних, макароних виробiв та їх реалiзацiя через торгiвельну
мережу.
Основними ринками збуту є м. Херсон та Херсонська область.
Основнi клiєнти - торгiвельнi пiдприємства.
Конкурентами є приватнi пiдприємства м. Херсона, що виробляють аналогiчну продукцiю та
хлiбозавод м. Микалаєва, Кондитерськi вироби масово завозяться з Запорiжжя, Києва, Кривого
Рогу.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
На протязi 2008 - 2012 рокiв пiдприємством було прове-дено роботи : - по цеху №1 ремонт будiвлi
адмiнистративного корпусу, ремонт лiнiї соломки. - по цеху №2 ремонт лiнiї хлiбобулочних
виробiв, ремонт будiвлi цеху, ремонт котельнi, реконструкцiя лiнiї №3 для випуску батона. - по
цеху №3 ремонт м'якої кровлi цеху, магазину, гаражiв; капiтальний ремонт реконс-трукцiя
технологiчної лiнiї по виробництву батона. Вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв не було.
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. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація 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
Основнi засоби пiдприємстварозташованi за адресами:м. Херсон, вул. Червоностудентська 30; вул
Ладичука 46 та вул. 16 Схiдна. Загальна виробнича потужнiсть пiдприємства складає 120 тон.
хлiба та хлiбобулочних виробiв на добу. Але в середньому потужнiсть використовується на 30 35% через велику конкурентнiсть на ринку збуту.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
- наявнiсть значної конкуренцiї;
- нестабiльнiсть законодавчої бази;
- вплив державних органiв влади на формування цiн на хлiб та хлiбобулочнi вироби при
нестриманi зростання цiн на борошно; електроенергiю, газ;
- прогресування iнфляцiї;
- борги та збитки;
- можливiсть невиконання договорiв контрагентами.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
За звiтний перiод штрафних санкцiй не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Поточна дiяльнiсть пiдприємства забезпечується власними коштами та короткостроковими
кредитами банкiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Невиконаних договорiв не має. Пiдприємство працює пiд вимоги покупцiв.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основною метою роботи пiдприємства є забезпечення лiдируючого положення на ринкухлiба,
хлiбобулочних та конди-терських виробiв, досягнення стабiльного фiнансового благопо-луччя, яке
буде досягатися за рахунок:
- укрiплення та розширення ринку збуту продукцiї;
- збiльшення обсягiвреалiзацiї виробляємої продукцiї шляхом побудови взаєвигiдних партнерских
вiдносин мiж пiдприємством та покупцями нашої продукцiї;
- пiдвищення якостi продукцiї;
- перегляд асортименту виробляємої продукцiї з цiллю зняття з виробництва збиткових видiв
продукцiї та збiльшення виробництва рентабельних;
- постiйно проводити роботу над зниженням витрат на виробництво.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок протягом звiтного року не проводили i не замовляли.
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, стороною яких виступав би емiтент на дату звiту 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
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Херсон-ський хлiбокомбiнат" за три
останнi роки (тис.грн.)
Найменування показника перiод
2010 2011 2012
Усього активiв 18427 17714 21777
Основнi засоби
(за залишковою вартiстю) 8522 8068 8119
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0 0
Запаси 1850 2373 3447
Сумарна дебiторська заборгованiсть 4634 5525 9777
Грошовi кошти та їх еквiваленти 57 443 424
Власний капiтал 6669 6234 5441
Статутний капiтал 812 812 812
Нерозподiлений прибуток (непокритий
збиток) -3299 -3734 -4527
Довгостроковi зобов'язання 0 0 0
Поточнi зобов'язання 11758 11480 16336
Чистий прибуток (збиток)
на одну просту акцiю -0,42 -0,13 -0,14
Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцiю (грн.) -0,42 -0,13 -0,14
Середньорiчна кiлькiсть простих
акцiй (шт.) 3248400 3248400 3248400
Цiннi папери власних випускiв,
викупленi протя-гом звiтного перiоду
загальна номiнальна вартiсть 0 0 0
Цiннi папери власних випускiв,
викупленi протя-гом звiтного перiоду
у вiдсотках вiд ста-тутного капiталу 0 0 0
Загальна сума коштiв, витрачених
на викуп цiнних паперiв власних
випускiв протягом перiоду 0 0 0
Вартiсть чистих активiв 6669 6234 5441

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

8068.0

8119.0

0.0

0.0

8068.0

8119.0

будівлі та споруди

3783.0

3616.0

0.0

0.0

3783.0

3616.0

машини та
обладнання

3967.0

4403.0

0.0

0.0

3967.0

4403.0

транспортні засоби

149.0

1.0

0.0

0.0

149.0

1.0

інші

169.0

99.0

0.0

0.0

169.0

99.0

2. Невиробничого
призначення:

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

будівлі та споруди

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

машини та
обладнання

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

транспортні засоби

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

інші

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8068.0

8119.0

0.0

0.0

8068.0

8119.0

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис На кiнець звiтного перiоду в середньому знос усiх основних засобiв складає 78%. Стан основних
засобiв: Найменування Дата вводу % зносу 1. Будiвлi та споруди 1958-1990 62 2. Машини та
обладнання 1960-2004 64,5 3. Транспортнi засоби 1970-2008 99 4. Iншi засоби 1980-2004 88

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

5441.0

6234.0

Статутний капітал
(тис. грн.)

812.0

812.0

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

812.0

812.0

Опис

Розрахунок вартост_ чистих активiв виконано згiдно Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року №
485 "Про схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств". Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду
складає 5441.0 тис.грн. Статутний фонд складає 812.0 тис.грн.Величина статутного капiталу
вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року. Неоплачений капiтал та
вилучений капiтал на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(5441.0 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного
капiталу (812.0 тис.грн.).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на
кiнець року.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена
Відсоток за користування
Дата
частина боргу (тис.
коштами (відсоток
погашення

грн.)

річних)

X

3006.0

X

X

17.09.2010

3006.0

24.00

16.09.2013

X

0.0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0.0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0.0

X

X

за векселями (всього)

X

0.0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0.0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0.0

X

X

Податкові зобов'язання

X

174.0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0.0

X

X

Інші зобов'язання

X

13156.0

X

X

Усього зобов'язань

X

16336.0

X

X

Кредити банку
у тому числі:
Фiнансовий на поповнення обiгових
коштiв
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Договiр кредитної лiнiї з акцiонерним банком "Дiамант" вiд 17.09.2010 р. № 108
на поповнення обiгових коштiв.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

27.02.2012

28.02.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

26.04.2012

03.05.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

2

1

3

2010

0

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери
Реєстратор

X
X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): Немає

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Підняттям карток

Ні

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Немає

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): На останнiх позачергових зборах розглядались питання про
пiдсумки роботи за 208-2009 року.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Немає

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Ні

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Немає

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

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

X

Ні

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Немає

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
Засідання
акціонерів
наглядової ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Так

Так

Так

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Немає

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення

кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
Наглядова Виконавчий до компетенції
збори
рада
орган
жодного
акціонерів
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Ні

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть):

X
Немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується загальнодоступній
на загальних
інформаційній базі
зборах
даних ДКЦПФР
про ринок цінних
паперів

Документи
Інформація
надаються для
Копії
розміщується
ознайомлення документів на власній
безпосередньо надаються
інтернетв
на запит
сторінці
акціонерному акціонера акціонерного
товаристві
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Не проводились взагалі

Ні

X

Менше ніж раз на рік
Раз на рік

X
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор
Інше (запишіть)

X
Немає

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитора не змiнювали

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Немає

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Немає

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Немає

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Товариство змiнило реєстратора у
зв'язку iз закiнченням термiну
лiцензiї у попереднього
реєстратора, акт прийому-передачi
реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв вiд 23.11.2010 р.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 25.10.2011 ; яким органом управління прийнятий:
Загальними зборами
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Немає
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Немає

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.

Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Пiдприємство не є фiнансовою установою.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Пiдприємство не є фiнансовою установою.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2013 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Херсонський
хлiбокомбiнат"

за ЄДРПОУ 00380267

Територія

за КОАТУУ 6510136900

Організаційноправова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

233

Орган
державного
управління

за КОДУ

6024

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

10.71

Середня кількість
працівників

654

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса

Херсонська обл. 73000 м. Херсон вул.
Червоностудентська 30

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

V

Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

(0)

(0)

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

- залишкова вартість

030

8068

8119

- первісна вартість

031

22616

23543

- знос

032

( 14548 )

( 15424 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040

0

0

- 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

8068

8119

Виробничі запаси

100

2432

1987

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

103

32

Товари

140

957

1428

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

2748

664

- первісна вартість

161

2748

664

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

- за бюджетом

170

0

0

- за виданими авансами

180

1604

2225

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

725

2960

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

634

3930

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

443

424

- у т.ч. в касі

231

15

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

9644

13650

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

17712

21769

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

812

812

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

4156

4156

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1266

473

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

6234

5541

Частка меншості

385

0

0

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

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

0

0

Довгострокові кредити банків

440

0

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 III

480

0

0

Короткострокові кредити банків

500

3052

3006

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3650

6881

- з одержаних авансів

540

47

21

- з бюджетом

550

167

174

- з позабюджетних платежів

560

20

27

- зі страхування

570

331

402

- з оплати праці

580

773

903

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

3007

3734

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

431

1180

Усього за розділом IV

620

11478

16328

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

17712

21769

Примітки

Облiкова полiтика ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» визначена наказом по
товариству № вiд . Формування звiтiв бухгалтерського облiку, що вiдповiдають
вимогам стандартiв бухгалтерського облiку здiйснено з урахуванням вимог
Закону України «Про бухгалтерський облiк i звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999
№ 996-ХIV та мiжнароднiх стандартiв бухгалтерського облiку.
Основнi засоби вiдображенi у ф.1 Баланс у рядках 030-032. Визначення складу
основних засобiв здiйснювалось вiдповiдно до ПСБО № 7 «Основнi засоби»,
затвердженого наказом Мiнфiна України вiд 27.04.2000 № 92. Станом на
31.12.2012 числяться ОЗ по первiснiй вартостi в сумi 23543,0 тис.грн.. Знос
складає 15424,0 тис.грн.
Залишкова вартiсть 5119,0 тис.грн. Знос нараховується протягом року згiдно
строку корисного використування об’єкта, який встановлюється наказом по
товариству.
Запасi вiдображенi у ф.1 «Баланс» р.100,130,140 за цiною придбання без облiку
податку на додану вартiсть. Станом на 31.12.2012р. числяться запаси 3447,0
тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть вiдображена у формi 1 Баланс вiдповiдно до ПСБО
№ 10 Дебiторська заборгованiсть, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд
08.10.1999р. № 237. Станом на 31.12.2012р. становить 9779,0 тис.грн. тис.грн..
Грошовi кошти, вiдображенi у формi 1 Баланс у р.230 у сумi 424,0 тис.грн., що
вiдповiдає даним аналiтичного облiку станом на 31.12.2012р.
Iнформацiя про власний капiтал вiдображена у ф1 Баланс р.300.
У статтi Балансу «Статутний капiтал» вiдображений зафiксований Статутом
капiтал у сумi 812,0 тис.грн.
Поточнi зобов’язання у ф.1 р.530,550,580,610,500,540,560,600. Станом на 31.12
2012р. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 6881,0
тис.грн.
З бюджетом 174,0 тис.грн..
З позабюджетних платежiв – 27,0 тис.грн..
Зi страхування 402,0 тис.грн.
По оплатi працi – 903,0 тис.грн.
Iншi поточнi зобов’язання – 1180,0 тис.грн.
Iз внутрiшнiх розрахункiв – 3734,0 тис.грн.
Сумма заборгованостi по короткостроковим кредитам банiв складає – 3006,0
тис.грн.

Керівник
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V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

95863

110197

Податок на додану вартість

015

15977

17779

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

( 785 )

( 615 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035

79101

91803

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 66062 )

( 79609 )

- прибуток

050

13039

12194

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

1373

662

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 4019 )

( 3695 )

Витрати на збут

080

( 9483 )

( 9123 )

Інші операційні витрати

090

( 1013 )

( 363 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних

091

(0)

(0)

Валовий:

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 103 )

( 325 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

( 690 )

( 110 )

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 793 )

( 435 )

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 необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(0)

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 793 )

( 435 )

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 793 )

( 435 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

45280

46487

Витрати на оплату праці

240

12868

12164

Відрахування на соціальні заходи

250

4747

4441

Амортизація

260

870

761

Інші операційни витрати

270

3643

2817

Разом

280

67408

66670

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

3248400

3248400

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

3248400

3248400

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.24412

-0.13391

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

-0.24412

-0.13391

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

За 2012 рiк доход вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, послуг складає 95 863,0
тис.грн., що менше доходу нiж за попереднiй рiк на 14 334,0 тис.грн. Iншi
операцiйний доход вiдображений у р.060 Форма 2 у сумi 1373,0 тис.грн.
Збиток вiд операцiйної дiяльностi – р.105 ф.2 – склав 103,0 тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт, послуг в 2012 роцi склала
66 062,0 тис.грн. Порiвняно з 2011р. – менше на 13 547,0 тис.грн.
Витрати, пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю, що не були включенi в
собiвартiсть реалiзованої продукцiї складають:
- адмiнiстративнi витрати – 4019,0 тис.грн.,
- витрати на збут – 9483,0 тис.грн.,
- iншi операiйнi витрати – 1013,0 тис.грн.,
- фiнансовi витрати – 690,0 тис.грн.
За пiдсумками роботи за 2012 рiк пiдприємство отримало збитки в сумi 793,0
тис.грн.
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V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

94893

91803

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

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

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

0

0

Товарів (робіт, послуг)

090

( 70215 )

( 68904 )

Авансів

095

(0)

(0)

Повернення авансів

100

(0)

(0)

Працівникам

105

( 13257 )

( 12163 )

Витрат на відрядження

110

(0)

(5)

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 3669 )

( 3929 )

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

Зобов'язань з податку на прибуток

120

(0)

( 45 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 5242 )

( 4575 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

( 857 )

( 595 )

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

( 690 )

( 278 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

963

1309

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

963

1309

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

( 927 )

( 477 )

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-927

-477

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-927

-477

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

935

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 990 )

( 446 )

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-55

-446

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-55

-446

Чистий рух коштів за звітній період

400

-19

386

Залишок коштів на початок року

410

443

57

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

424

443

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки

Iнформацiя про рух грошових коштiв – ф.№ 3, код рядка 170, 300, 390.

Протягом 2012 року рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав:
Надходження вiд:
- реалiзацiя продукцiї – 94893,0 тис.грн.,
- витрачання на оплату:
- товари – 70215,0 тис.грн.,
- працiвникам – 13257,0 тис.грн.
- зобов’язання з податку на додану вартiсть – 3669,0 тис.грн.,
- на соцiальнi заходи – 5242,0 тис.грн.,
- обов’язкових платежiв – 857,0 тис.грн.
- iншi витрачання – 690,0 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 963,0 тис.грн.
Рух коштiв по погашенню позик за 2012 рiк склав 990,0 тис.грн. (вiд’ємне
значення). Залишок коштiв на кiнець 2012 року склав - 424,0 тис.грн.
Керівник

Дуров С.Б.

Головний
бухгалтер

Марков В.Є.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Херсонський хлiбокомбiнат"

за ЄДРПОУ

Територія

00380267

за КОАТУУ 6510136900

Організаційно-правова
форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган державного
управління

за КОПФГ

233

за СПОДУ

6024

за КВЕД

10.71

Вид економічної діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

812

0

0

4156

0

1266

0

0

6234

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

812

0

0

4156

0

1266

0

0

6234

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на початок року

Вилучений
Разом
капітал

Коригування:

Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

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)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

-793

0

0

-793

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 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

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

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

акцій
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

0

0

-793

0

0

-793

Залишок на кінець року

300

812

0

0

4156

0

473

0

0

5441

Примітки

Змiни в капiталi, код рядка 290 ф.4, склалися за рахунок отриманого Товариством в 2012р. збитку в сумi 793,0
тис.грн. та трансформацiї форм звiтностi згiдно з МСБО.

Керівник

Дуров С.Б.

Головний бухгалтер

Марков В.Є.

Інформація щодо аудиторського висновку
Повний текст аудиторського висновку наведений в роздiлi "Опис бiзнесу".

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Трансформацiя статей балансу.
Трансформацiя балансу передбачає аналiз кожної статтi на предмет вiдповiдностi її оцiнки та
класифiкацiї обранiй облiковiй полiтицi та перенесення вiдповiдної суми до обраного формату
звiту про фiнансовий стан.
Основнi засоби.
Трансформацiя статтi «Основнi засоби» передбачає уточнення складу основних засобiв i
уточнення первiсної та балансової вартостi основних засобiв. Уточнення складу основних засобiв
означає:
1) видiлення (в разi наявностi) в окремi статтi iнвестицiйної нерухомостi;
2) виключення зi складу основних засобiв об’єктiв, що не вiдповiдають визначенню активiв, та в
майбутньому не принесуть економiчних вигiд;
3) списання вартостi основних засобiв, яка не є нижчою за порiг суттєвостi, встановлений
пiдприємством.
В товариствi такi основнi фонди вiдсутнi. Тому ця стаття трансформується повнiстю у сумi
23543,0 тис.грн.
У зв’язку з тим, що товариство застосувало в облiку норми прямолiнiйного методу Товариству
немає потреби перерахувати суму накопиченої амортизацiї згiдно з МСФЗ.
Ця стаття трансформується повнiстю у сумi 15424,0 тис.грн.
Поточна дебiторська заборгованiсть.
Трансформацiя поточної дебiторської заборгованостi передбачає, зокрема:
1) виключення зi статтi «Дебiторська заборгованiсть за виданми авансами» тiєї частини залишку
субрахунку 644 «Податковий кредит», яка пов’язана з виданими авансами;
2) визнання дебiторської заборгованостi стосовно наданих послуг (виконаних робiт), щодо яких не
було оформлено акти;
3) визнання сумнiвної заборгованостi (у разi наявностi) за iншими статтями дебiторської
заборгованостi, якi є фiнансовими активами.
Трансформується дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 664,0 тис.грн., iнша
поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 3 928,0 тис.грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Змiст статтi «Грошовi кошти та їх еквiваленти» та визначення еквiвалентiв грошових коштiв, якi
наведенi в П(С)БО4, вiдповiдають МСФЗ. Трансформується ця стаття повнiстю у сумi 424,0
тис.грн.
У разi класифiкацiї зобов’язань на поточнi та довгостроковi, пасив трансформованого балансу
включатиме три роздiли:
1. Власний капiтал.
2. Довгостроковi зобов’язання.
3. Поточнi зобов’язання.
1. Власний капiтал.
Стаття балансу, вiдображена згiдно П(С)БО, як «Статутний капiтал» може бути безпосередньо
перенесена до трансформованого балансу.
Статутний капiтал в сумi 812,0 тис.грн.
Стаття «Iнший додатковий капiтал» потребує перекласифiкацiї. Зокрема залишок дооцiнок
(iндексацiї) необоротних активiв, проведених до 2000 року, необхiдно виключити зi статтi «Iнший
додатковий капiтал» i включити до складу «Нерозподiлений прибуток».
Журнал коригуючих проводок на 31.12.2012р.:
№ п/п
№ рахунку Змiст коригування (назва рахунку) Дт Кт

1.1 Сторнування дооцiнок (iндексацiї)
необоротних активiв, тис.грн.
44 Нерозподiлений прибуток 5000
425 Iнший додатковий капiтал 5000
ВСЬОГО за коригуванням 5000 5000
Трансформацiя статей поточних зобов’язань передбачає уточнення складу та оцiнювання статей:
1) у складi поточних зобов’язань вiдображаються поточнi зобов’язання, наведенi в роздiлах II i V
пасиву балансу (ф.№ 1),
2) визначається (з одночасним вiдображенням у складi витрат) кредиторська заборгованiсть за
фактично отриманi послуги (роботи), якi не було оформлено актом;
3) зi складу статтi «Iншi поточнi зобов’язання» виключається та частина сальдо субрахунку 644
«Податковий кредит» (з одночасним виключенням її з складу вiдповiдної статтi дебiторської
заборгованостi, в якiй вiдображено суму авансового платежу), що пов’язана з наданими авансами.
У свою чергу, зi статтi «Поточнi зобов’язання за одержаними авансами» виключається сума ПДВ,
яка пов’язана з отриманими авансами та становить частину сальдо субрахунку 643 «Податковi
зобов’язання».
Статтi поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом, з позабюджетних платежiв, зi
страхування та за розрахунками з учасниками можуть бути об’єднанi в одну статтю «Нарахованi
зобов’язання» з наступним її розкриттям у примiтках до фiнансових звiтiв.
В балансi товариства поточнi зобов’язання трансформуються у виглядi:
- кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у сумi 6 881,0 тис.грн.
Трансформацiя звiту про фiнансовi результати.
У процесi трансформацiї необхiдно проаналiзувати доходи та витрати, наведенi у ф. № 2, те
перегрупувати їх згiдно з вимогами МСФЗ.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) товариства визначено згiдно
МСБО18. У трансформованому звiтi про фiнансовi результати включається сума вiд чистого
доходу 79 101,0 тис.грн.
Ця стаття повнiстю трансформується.
Трансформацiя iнших операцiйних доходiв i витрат передбачає:
1) коригування, пов’язанi з трансформацiєю статей «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,
робiт, послуг)», «Адмiнiстративнi витрати», «Витрати на збут»,
2) включення до їх складу iнших доходiв та iнших витрат (окрiм доходiв i витрат, пов’язаних з
фiнансовими iнвестицiями),
3) видiлення з їх складу окремих статей у разi їх суттєвостi. Такою статтею, зокрема, може бути
«Витрати на дослiдження та розробки» та «Витрати на реструтуризацiю».
Адмiнiстративнi витрати та витрати на збут трансформуються повнiстю, так як в цiлому
вiдповiдають вимогам МСФЗ.
У мiжнароднiй практицi у складi фiнансових доходiв також вiдображають суму амортизацiї
дисконту (премiї) по iнвестицiях в борговi цiннi папери, фiнансовий дохiд, пов’язаний з
фiнансовою (капiтальною) орендою, а також прибуток вiд продажу та дооцiнки фiнансових
iнвестицiй.
Прибуток на акцiю.
У трансформованому звiтi про фiнансовi результати доречно навести лише показники «Чистий
прибуток (збиток) на одну просту акцiю та «скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцiю». Решту показникiв, в тому числi кiлькiсть акцiй та дивiденди на акцiю, доцiльно
розкрити у примiтках до фiнансової звiтностi.
5. Примiтки до фiнансової звiтностi за 2012 рiк.
1. Загальна iнформацiя
Публiчне акцiонерне товариство «Херсонський хлiбокомбiнат» створено згiдно з чинним
законодавством України, шляхом змiни типу Товариства вiдкритого акцiонерного товариства
«Херсонський хлiбокомбiнат» у публiчне акцiонерне товариство «Херсонський хлiбокомбiнат»,
зареєстрованого вiдповiдно до свiдоцтва про державну реєстрацiю серiя АА № 593518 вiд

31.12.1996р. Юридична адреса: 73000, Херсонська область, м.Херсон, Суворовський район,
вулиця Червоностудентська, будинок 30.
Основними видами дiяльностi за КВЕД-2010 являються:
47.25 Роздрiбна торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах,
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля,
47.26 Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами в спецiалiзованих магазинах,
71.20 Технiчнi випробування та дослiдження,
73.20 Дослiдження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки,
73.11 Рекламнi агентства,
10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських
виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання,
47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами,
11.07 Виробництво безалкогольних напохв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, возлитих
у пляшки.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2012 року склала 665 осiб.
2. Основа для пiдготовки
а) Вiдповiднiсть МСФЗ.
Товариство веде бухгалтерський облiк i подає фiнансову звiтнiсть по правилам i нормам,
встановленим у вiдповiдностi з українськими Законами про бухгалтерський i податковий облiк.
З 01.01.2012р. Товариство буде подвавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ. Для
забезпечення зiставностi показникiв пiдготовлений цей фiнансовий звiт, що вiдповiдає нормам i
правилам МСФЗ, з виконанням вимог МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ранiше Товариство
не заявляло в органи статистки та комiсiю по цiнним паперам про вiдповiднiсть сво\ї фiнансової
звiтностi МСФЗ.
б) Функцiональна валюта i валюта звiтностi.
Нацiональна валюта України – українська гривня (UAH), яка є функцiональною валютою
Товариства.
в) Дiяльнiсть Товариства.
Фiнансовий звiт пiдготовлений на основi припущення безперервностi дiяльностi. За 2012 рiк
Товариство отримало збиток у сумi 793,0 тис.грн.
3. Суттєва облiкова полiтика.
При пiдготовцi фiнансового звiту застосовуються принципи:
- послiдовнiсть подання i класифiкацiї статей фiнансових звiтiв;
- достовiрнiсть фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв;
- повноти в усiх суттєвих аспектах;
- нейтральностi, тобто вiльними вiд упереджень;
- обачливостi;
- вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
- звертання статтi доходiв i витрат по подiбрним (однаковим) операцiям прибуток (збиток) вiд
яких не є суттєвим;
- розкриття порiвняльної iнформацiї у вiдношеннi попереднього перiоду.
а) Термiн корисного використання основних засобiв.
Об’єкти основних засобiв вiдображаються по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченої
амортизацiї. Амортизацiя нараховується на протязi термiну корисного використання. Термiни
корисного використання основанi на оцiнках керiвництва того перiоду, на протязi якого актив
буде приносити прибуток. Термiни перiодично можуть переглядатись на предмет подальшої
вiдповiдностi.
б) Резерв на зменшення вартостi дебiторської заборгованостi.
Товариством резерв не створений, але в майбутньому буде створюватися безпосередньо по
кожному дебiторовi i створюватися по торговiй дебiторськiй заборгованостi та iшiй
заборгованостi.
4. Основнi принципи бухгалтерського облiку.

а) Основнi засоби.
В склад основних засобiв в Товариствi зараховуються матерiальнi об’єкти, що утримуються для
виористання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг, або для адмiнiстративних цiлей
протягом бiльше одного року.
Первiсна оцiнка проводиться по фактичним витратам i включає цiну придбання чи створення,
прямi витрати на доставку до мiсця використання та iншi витрати, пов’язанi з доведенням об’єкту
основного засобу до робочого стану.
Об’єкт основних засобiв облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та
будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Подальшi витрати, понесенi з метою замiни компоненту об’єкта основних засобiв, який
облiковується окремо, та витрати, в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в
майбутньому (як такi: капiiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя) пiдлягають капiталiзацiї.
Всi iншi витрати (тех.обслуговування, поточний ремонт, iнш.) визнаються витратами поточного
звiтного перiоду, в якому вони були понесенi.
Вартiсть (сума) основного засобу, що амортизується, визначається пiсля вирахування його
лiквiдацiйної вартостi i розподiляється на систематичнiй основi протягом строкау його корисної
експлуатацiї прямолiнiйним методом. Для розподiлу кожна частина об’єкту основних засобiв,
собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об’єкта, амортизується окремо.
Термiн корисної експлуатацiї визнається конкретно по кожному об’єкту основних засобiв
комiсiєю, визначеною керiвництвом Товариства.
б) Запаси.
До запасiв вiдносяться активи у формi сировини i матерiалiв, якi перебувають у процесi
виробництва товару, який утримується для продажу в ходi звичайної дiяльностi, а також готова
вироблена продукцiя та незавершене виробництво.
В собiвартiсть запасiв включаються всi витрати на прибання, витрати на переробку та iншi
витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження на пiдприємствi та приведення
їх у стан можливого використання.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання та iнших податкiв (окрiм тих, що
згодом вiдшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування,
навантаження i розвантаження та iнших витрати, безпосередньо пов’язаних з придбанням
сировини, матерiалiв, товарiв.
Витрати на переробку запасiв включають витрати, прямо пов’язанi з одиницями виробництва,
зокрема:
- прямi матерiальнi витрати (вартiсть сировини, допомiжних матерiалiв, упаковки);
- витрати з оплати працi основного виробничого песроналу;
- ждиний соцiальний внесок;
- iншi прямi витрати (електроенергiя, вода, послуги стороннiх органiзацiй) та:
розподiльнi виробничi накладнi витрат;
сума розподiлених постiйних накладних витрат.
До змiнних виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi
змiнюються прямо (або майже прямо) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на
допомiжнi матерiали та непрямi витрати на оплату працi. Змiннi виробничi накладнi витрати
розподiляються на кожну одиницю виробництва на базi фактичного використання виробничих
потужностей.
До постiйних виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi
залишаються порiвняно незмiнними, незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя,
утримання будiвель i обладнання основних та допомiжних цехiв, а також витрати на управлiння та
адмiнiстративнi витрати цих цехiв. Для розподiлу постiйних накладних витрат необхiдно
використовувати фактичний рiвень виробництва.
Витрати на виробництво кожного виду продукцiї визначати окремо, шляхом розподiлення витрат
на кожний вид, виходячи з бази розподiлу. За базу розподiлу приймається – цiна продажу кожного
продукту (групи продуктiв).
Застосовувати методи оцiнки при вибуттi:

- запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продажу (готова продукцiя) чи iншому вибуттi по
iдентифiкованiй iндивiдуальнiй собiвартостi.
В фiнансовiй звiтностi запаси вiдображаються за меншою з таких величин: собiвартiсть та чиста
вартiсть реалiзацiї.
Оцiнка готової продукцiї та незавершеного виробництва для вiдображення в звiтностi проводиться
на кожну дату закiнчення поточного звiтного перiоду 31.03, 30.06, 30.09, 31.12 шляхом порiвняння
цiн продажу по договорам поставки з вирахуванням транспортних витрат по доставцi та цiни
собiвартостi готової продукцiї на зазначенi дати.
Оцiнка всiх iнших запасiв проводиться по мiрi необхiдностi i обов’язково на дату закiнчення
поточного звiтного року (на дату 31.12).
в) Визнання доходiв i витрат.
Продаж товару.
Дохiд вiд продажу визнається в разi, коли Товариство передає покупцевi суттєвi ризики i
винагороди, пов’язанi з власнiстю на товар: суму доходу можна достовiрно оцiнити: є ймовiрнiсть
надходження економiчних вигод, пов’язаних з операцiєю.
Собiвартiсть реалiзованого товару визнається з одночасним визнанням доходу.
г) Фiнансовi доходи i витрати.
До фiнеансових витрат вiдносяться витрати на вiдсотки за користування кредитами отриманими.
5. Основнi засоби.
Первiсна Будинки, Машини, Транспортнi Iнстру-менти, Iншi Капiтальнi Разом
вартiсть споруди обладнання засоби прилади основнi iнвестицiї
засоби
станом на 31.12.2011 9429 10801 1523 649 214 22616
Надiйшло 927 927
Переоцiнка
Перемiщення
Вибуло
Станом на 31.12.2012р. 9429 11728 1523 649 214 23543
Накопичений знос
Станом на 31.12.2011р. 5646 6834 1374 520 174 14548
Нараховано 167 491 148 56 14 876
Переоцiнки
Вибуло
Станом на 31.12.2012р. 5813 7325 1522 576 188 15424
Чиста вартiсть
станом на 31.12.2011р. 3783 3967 149 129 40 8068
Станом на 31.12.2012р. 3616 4403 1 73 26 8119
6. Запаси.
Станом на 31 грудня виробничi запаси складаються з:
тис.грн.
сировина i матерiали 1276
паливо 187
тара i матерiали 497
запаснi частини 27
готова продукцiя 32
товари 1428
3447
7. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть.
Станом на 31 грудня складаються за тис.грн.
2012р. 2011р.
Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть

за товари, роботи, послуги 664 2748
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам
з бюджетом - Дебiторська заборгованiсть за виданими
авансами 2225 1604
Iнша дебiторська заборгованiсть 6890 1173
ВСЬОГО: 9779 5525
8. Грошовi кошти та їх еквiвалентин в нацiональнiй валютi.
Станом на 31 грудня грошовi кошти включають (в тис.грн.):
2012 2011
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi в касi 0 15
Грошовi кошти на поточних рахунках
в банкiвських установах 424 428
424 443
9. Власний капiтал.
Станом на 31 грудня власний капiтал складається з (в тис.грн.)
2012 2011
Статутний капiтал 812 812
Iнший додатоквий капiтал 4156 4156
Нерозподiлений прибуток 473 1266
5441 6234
Статутний капiтал Товариства складає 812 тис.грн., який подiлений на 3 248 400 шт. простих
iменних акцiй номiнальної вартостi 0,25 грн. кожна.
В складi iншого додаткового капiталу Товариства включена дооцiнка основних засобiв та
товароматерiальнiх цiнностей у сумi 5 000 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток складає в сумi 473,0 тис.грн.
10. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть.
Станом на 31 грудня торгова та iнша кредиторська заборгованiсть включає (тис.грн.): 2012 2011
Короткостроковi кредити 3006 3052
Торгiвельна та iнша кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги 6881 3650
Поточнi зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом 174 167
з одержаних авансiв 21 47
з позабюджетних платежiв 27 20
з оплати працi 903 773
зi страхування 402 331
iз внутрiшнiх розрахункiв 3734 3007
iншi поточнi зобов’язання 1180 431
16328 11478
11. Дохiд.
За рiк, якiй закiнчився 31 грудня, дохiд складає (в тис.грн.):
2012
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 95863
Дохiд вiд iнших операцiйних доходiв 1373
97236
12. Собiвартiсть реалiзацiї.
За рiк, який завершився 31 грудня, собiвартiсть складає (в тис.грн.)
2012
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 66062
66062
13. Адмiнiстративнi та загальногосподарськi витрати.
За рiк, який завершився 31 грудня, адмiнiстративнi та загальновиробничi витрати Товариства

складають (тис.грн.):
2012
Витрати на оплату прац 1 040
Поточний ремонт 50,6
Електропостачання 21,8
Послуги банка 55,1
Амортизацiя 195,3
Матерiали 72,1
Паливо 323,4
Послуги 629,9
Iншi витрати 1630,8
4 019
14. Витрати на збут.
За рiк, який завершився 31 грудня, витрати на збут складають (в тис.грн.):
2012
Витрати на оплату працi 4268,4
Витрати на паливо 3648,8
Iнши витрати 66,9
Поточний ремонт 559,7
Iншi витрати 939,2
9483
15. Операцiї iз пов’язаними сторонами.
В данiй фiнансовiй звiтностi зв’язаними сторонами визнаються сторони, одна з яких має
можливiсть контролювати чи мати значний вплив на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої
сторони, або якi знаходяться пiд загальним контролем, як це визначено МСБО 24 «Розкриття
iнформацiї про зв’язанi сторони». В звiтному перiодi такi в Товариствi вiдсутнi.
16. Фiнансовi витрати.
За рiк, який завершився 31 грудня фiнансовi витрати складають (в тис.грн.):
2012
Проценти за користування кредитом 690
Продовження тексту приміток
Немає
Продовження тексту приміток
Немає
Продовження тексту приміток
Немає

