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МП

     Публiчне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ" направляє річну інформацію емітента

цінних паперів звіт за 2011 рік.

Директор Петровський Олег Володимирович_______________

                 (посада) (прізвище, ім'я, по батькові керівника)(підпис)



Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття

в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00373869

25013  Кiровоградська область Кiровський р-н Україна , м. Кiровоград вул. Урожайна , 30

Публічне акціонерне товариство

Директор Петровський Олег Володимирович

  .  .МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента 0522   390-128;  390118; 390115 бух факс 24-59-78

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення

розміщено на сторінці
http://kirovogradoliya.pat.ua/   .  .

Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

23.04.2012

Дата

за 2011 рік

2.2. Річна інформація опублікована у № Бюлетень "Цiнних паперiв України"   .  .

Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента kd_olija@emitent.net.ua



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

30. Примітки: До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: 

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами

рейтингова агенства.

"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не

1. Основні відомості про емітента:

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; X

е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

7. Інформація про дивіденди. X

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;

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

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X

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. Річна фінансова звітність. X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X

27. Аудиторський висновок. X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
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) .

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X



завповнюється.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не

реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших

цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу

власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у

бездокументарнiй формi.

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний

перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського

облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,

виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Публічне акціонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ"

3.1.4. Область, район Кiровоградська область Кiровський р-н

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПАТ "Кiровоградолiя"

3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 25013

3.1.6. Населений пункт Україна , м. Кiровоград

3.1.7. Вулиця, будинок  вул. Урожайна , 30



3.2.1. Серія і номер свідоцтва 14441200000000620

3.2.2. Дата державної реєстрації 06.04.1993

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)    105527060.00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради.

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)    105527060.00



3.3.2. МФО банку 300346

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Відділення "Кіровоградське ПАТ "Альфа-Банк"

3.3.5. МФО банку 00

3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

відсутній

3.3.3. Поточний рахунок 26005010401702

3.3.6. Поточний рахунок 0000



3.4. Основні види діяльності

15.41.0 ВИРОБНИЦТВО НЕРАФІНОВАНИХ ОЛІЇ ТА ЖИРІВ

15.42.0 ВИРОБНИЦТВО РАФІНОВАНИХ ОЛІЇ ТА ЖИРІВ

51.33.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МОЛОЧНИМИ ПРОДУКТАМИ, ЯЙЦЯМИ, ОЛІЄЮ , ТВАРИННИМ МАСЛОМ

ТА ЖИРАМИ



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

Вид діяльності Державний орган, що видав Дата
закінчення дії

ліцензії
(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532

Дозвіл на спецiальне водокористування 10035 А/Кір 17.03.2008 Державне управління екологічної безпеки в Кіровоградській

області

07.02.2014

року

Опис Спецiальне водокористування  .

Водокористування дозволяється при дотриманні слідуючих умов:

а) забір та використання свіжої води (тис.м. куб. рік , м. куб/добу):

-- із поверхневих водоймищ не більше 242.07 тис.м.куб. рік,707.63 м куб./добу

-- підземних вод не більш 290.30 тис.м.куб/рік, 806.40 м.куб./добу

б) об"єми та категорії отримуємої води від інших підприємств не більш (тис.м.куб/рік, м.куб/добу) ТОВ "Водне господарство" 627.52 тис.м.куб/рік, 1745.08

м.куб./добу.

г) можливе обмеження водоспоживання в маловодні роки згідно ст.49 Водного кодексу України.

Виконувати заходи по охороні та раціональному використанню водних ресурсів та по запобіганню їх від забруднення.

Не порушувати вимоги Водного кодексу України.

Постійно вести первинний облік води.

При зміні умов водокористування та за місяць до закінчення терміну дії дозволу переоформити дозвіл на спеціальне водокористування.

 Ліцензія на придбання , зберiгання, перевезення ,

використання   прекурсорiв (списку 2 таб.1У ) "Переліку

наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів"

Серія АТ №576925 25.01.2012 Державна служба України з контролю за наркотиками 09.12.2016

року

Опис Придбання , зберiгання, використання   прекурсорів (списку 2 таб.1У)  "Переліку наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів)

Ліцезія на надання послуг з перевезеня пасажирів і

небезпечних вантажів автомобільним транспортом.

Серія АВ № 616076 29.02.2012 Міністерство транспорту та зв"язку України. термін

необмежений

Опис дозволений  вид робіт - внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення.

Дозвіл  на викиди забрюднюючих речовин в атмосферне

повітря стаціонарними джерелами.

 3510136300-147 29.01.2009 Державне управління охорони навколишнього середовища в

Кіровоградській області.

29.01.2014 р.

Опис Умови, які встановлюються в дозволі та дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами додаються а саме:

-- речовини у вигляді твердих суспендованих частинок .

Даним Дозволом скасовуються Дозвіл № 350035 від 10.08.2005 року та Дозвіл № 3510136300-39 від 26.07.2007 року про внесення  змін до дозволу № 350035.

Ліцензія на виробництво електричної енергії серія АТ № 578504 15.09.2011 Національна комісія регулювання електроенергетики

України (НККРЕ)

31.08.2021

року.

Опис Виробництво електричної енергії.

Строк дії ліцензії з 03.09.2011 по 31.08.2021 року.

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії03.09.2011 року № 1525



3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання: Асоціація  "Укроліяпром"

Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01001, м.Київ, вул Грінченка, 1.

Основним видом дiяльностi пiдприємства є переробка олiйно-жирових культур.

Основною культурою переробки на ПАТ "Кiровоградолiя" являється насiння  соняшника, яке складає 100%

олійної сировини, яка переробляється.



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій

(часток, паїв), які

належать засновнику

та/або учаснику (від

загальної кількості)

Код за

ЄДРПОУ

засновника

та/або

учасника

Місцезнаходження

РВ ФДМУ по Кiровоградськiй областi  та орендарi

Кiровоградського олiєекстракцiйного заводу

13747462  25006 Кiровоградська область Кiровський м.Кiровоград Глiнки, 2   0.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

(часток, паїв), які

належать засновнику

та/або учаснику (від

загальної кількості)

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

  0.000000000000

Усього     0.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Iнформацiя про чисельнiсть.

За 2011 рiк середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв емiтента склала 379

осiб , 15  особи працюючих за цивiльно-правовими договорами.  та 1  працiвник , якi

працюють за сумiсництвом. Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу не

було. 

На пiдставi затвердженого технологiчного регламенту та колективного договору ПАТ

"Кiровоградолiя" у зв'язку з виробничим технологiчним процесом працюють у безперервному

режимi виробництва, тобто по 11 годинному графiку.

Вiдповiдно до ст. 61 Кодексу законiв України у безперервно дiючих цехах

технологiчного виробництва запроваджений пiдсумований облiк робочого часу. Облiковим

перiодом при пiдсумованому облiку робочого часу є рiк.Тривалiсть робочого часу,

встановлена графiком, може коливатись протягом облiкового перiоду, але загальна сума

годин роботи за облiковий перiод завжди дорiвнює нормi робочого часу в облiковому

перiодi. Бухгалтерiя заводу проводить оплату працiвникiв згiдно табелю за результатом

пiдсумованого робочого часу.

Середньомiсячна заробiтна плата одного штатного працiвника пiдприємства склала

3513  грн. за  2011 рiк проти  3513 грн. у вiдповiдному перiодi минулого року, що

складає 102,6  %. 

Фонд оплати працi штатних працiвникiв за 2011 рiк склав 3606   тис. грн.. проти

19685,0  тис. грн.. за вiдповiдний перiод минулого року, що складає  83,3 %.

Велику увагу керiвництво пiдприємства придiляє пiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацiї

робiтникiв пiдприємства. Протягом року на пiдприємствi проводиться навчання по

структурним пiдроздiлам пiдприємства. Щорiчно проводиться перевiрка знань кожного

робiтника. Робiтники, якi бажають пiдвищити рiвень своїх знань та одержати вищий

квалiфiкацiйний розряд, проходять навчання додатково та здають екзамени квалiфiкацiйнiй

комiсiї, яка приймає рiшення про рiвень знань кожного робiтника. Iнженерно технiчнi

працiвники пiдвищують свої знання та квалiфiкацiю навчаючись у вищих учбових закладах

та на курсах пiдвищення квалiфiкацiї пiслядипломної освiти.



6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 466398 12.06.1998 Будьонівським РВ  ДМУ УМВС України в Донецькій

області

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

Петровський Олег Володимирович

6.1.1. Посада Директор

6.1.5. Освіта Вище, Донецький державний технічний університет спеціальність- гірниче

устаткування

6.1.4. Рік народження 1977

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 3

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ТОВ "Вовчанський олійноекстрактний завод, директор

6.1.8. Опис           Зміни у складі посадових осіб відбулися Директор Петровський Олег Володимирович (паспорт:

серiя ВВ номер 466398 виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 12.06.1998)

призначена на посаду згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол вiд 10.10.2011 року) з 11.10.2011 року на строк,

передбачений статутом. До цього обiймав посаду директора ТОВ "Вовчанський олiйноекстракцiйний завод".

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi злочини немає , оплата праці згідно

штатного розспису акціонерного товариства.  Повноваження та обов"язки директора визначаються статутом

товариства та посадовою інструкцією, основними серед яких є: планування та  організація

господарської,кадрової, фінансово-економічної роботи,забезпечення діяльності Товариства всіх його структурних

підрозділів, забеспечення її ефективності в інтересах акціонерів, організація виконання рішень загальних зборів

та ради Товариства.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 641282 28.04.1999 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській

області

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

Павлова Тетяна Андрiївна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта вища , економіст Одеський інститут народного господарства, 1983 рік.

6.1.4. Рік народження 1957

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 17

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
Заступник головного бухгалтера  ВАТ "Кіровоградолія"

6.1.8. Опис           непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має  , оплата праці згідно штатного

розспису акціонерного товариства.     Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, та посадової

інструкції  про головного бухгалтера. Посад на iнших пiдриємствах не займає.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

32768392

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

ТОВ "Кернел-Капітал"

6.1.1. Посада Голова та члени Наглядової ради

6.1.5. Освіта

6.1.4. Рік народження

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

6.1.8. Опис           Адреса юридичної особи:

01135, м.Київ, Дмитрівська 92-94



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій

прості іменні прості на
пред'явника

привілейо
вані

іменні

привілейо
в. на

пред'явн

Головний бухгалтер Павлова Тетяна Андрiївна 03.11.2003               2   0.00003790497               2               0               0               0ЕА 641282 28.04.1999

Кіровським РВ УМВС

України в

Кіровоградській

області

Голова та члени Наглядової

ради

ТОВ "Кернел-Капітал" 24.09.2010         5232959  99.17757587485         5232959               0               0               032768392

    5232961          0        0        0Усього      5232961  99.17761377982



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці

йний код за

ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Дата

внесення до

реєстру

Кількість

акцій (штук)

Від загальної

кількості акцій(%) Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

ТОВ "Кернел-Капiтал" 32768392  03680 м. Київ данi вiдсутнi

м.Київ Дмитровська 92-94

24.09.2010 5232959 99.177575874851 5232959 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%)

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Кількість за видами акцій

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0

Усього 5232959 99.177575874851 5232959 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  99.200000000000

Опис ПРОТОКОЛ №32

позачергових загальних зборiв акцiонерiв

ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОЛIЯ" (код ЄДРПОУ

00373869)(надалi - "Товариство")

22 лютого 2011 року                  м. Кiровоград

Час проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (надалi - "Збори"): 12.00 год.

Мiсце проведення Зборiв: вул. Урожайна, 30, м. Кiровоград (актовий зал).

Порядок голосування: з використанням бюлетнiв. Голосування проводиться за принципом: одна

проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Зборах.

Для ознайомлення присутнiх з результатами реєстрацiї акцiонерiв для участi у позачергових

загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградолiя" слово взяв голова реєстрацiйної комiсiї Черних

Свiтлана Володимирiвна. Виступ Черних С.В.:

"У вiдповiдностi до вимог Закону України "Про господарськi товариства" та статуту Товариства

позачерговi загальнi збори акцiонерiв скликанi його виконавчим органом.

Для реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у позачергових загальних

зборах акцiонерiв та визначення наявностi чи вiдсутностi кворуму призначено реєстрацiйну комiсiю

(протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 30.12.2010 року).

Реєстрацiя акцiонерiв проводилася за зведеним облiковим реєстром власникiв цiнних паперiв

станом на 22 лютого  2011 року. 

Вiдповiдно до даних зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 22 лютого

2011 року кiлькiсть осiб, якi мають право на участь у загальних зборах становить 2567  осiб.

Збори згiдно ч. 8 ст. 41 Закону України "Про господарськi товариства" визнаються правомочними,

якщо в них беруть участь акцiонери, що мають вiдповiдно до статуту Товариства бiльш як 60

вiдсоткiв голосiв.

Реєстрацiйною комiсiєю зареєстровано 11 (одинадцять) акцiонерiв (їх уповноважених

представникiв), якi сумарно володiють 5 234 538 (п'ять мiльйонiв двiстi тридцять чотири тисячi

п'ятсот тридцять вiсiм) акцiями Товариства, загальна кiлькiсть голосiв яких складає 5 234 538, що

становить 99,2 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Таким чином, кворум зiбраний, позачерговi загальнi збори акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного

товариства "Кiровоградолiя" вважаються правомочними приймати рiшення з будь-яких питань,

вiднесених до їх компетенцiї та винесених на порядок денний."

Доповiдач Ущапiвський Руслан Васильович повiдомив про те, що в порядку, визначеному

законодавством, порядок денний загальних зборiв акцiонерiв був визначений генеральним

директором Товариства, оприлюднений шляхом публiкацiї в мiсцевiй пресi за мiсцезнаходженням

Товариства та в офiцiйному друкованому виданнi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового

ринку, а також повiдомлений персонально кожному акцiонеру у спосiб, визначений статутом

Товариства.

До визначеного виконавчим органом Товариства порядку денного Зборiв пiсля його опублiкування

змiни та доповнення не вносилися.

Доповiдачем оголошено про перехiд до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ

АКЦIОНЕРIВ:

1. Вирiшення процедурних питань проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання

лiчильної комiсiї.

2. Схвалення надання Товариством поруки та укладення кредитного договору у якостi

поручителя.

3. Вiдкликання (припинення повноважень) та обрання членiв наглядової ради.

Перше питання порядку денного: 

"Про вирiшення процедурних питань проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання

лiчильної комiсiї".

Слухали: 

1. Внесено пропозицiю по обранню голови та секретаря Зборiв, а саме: обрати головою Зборiв ТОВ

"Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника Ущапiвського Руслана Васильовича,

секретарем Зборiв - Погребнюк Олену Олександрiвну;

2. Запропоновано затвердити наступний регламент Зборiв: доповiдi з питань порядку денного - до

Дата проведення 22.02.2011

Чергові Позачергові

X



10 хвилин; прийняття рiшень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10

хвилин; довiдки - до 5 хвилин, i закiнчити Збори без перерви не бiльш як за 1 годину;

3. Запропоновано обрати лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у складi: голова лiчильної комiсiї -

Чiнченко Наталiя Вiкторiвна, члени лiчильної комiсiї - Горбенко Олександр Васильович,

Демковська Iнна Василiвна.

Голосували: 

"за" - 5 233 984 голосiв, що становить 99,98 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 99,19 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - 542 голоси;

"утримався" - немає голосiв.

Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.

Вирiшили: 

1. Обрати головою Зборiв ТОВ "Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника

Ущапiвського Р.В., секретарем Зборiв - Погребнюк О.О.

2. Затвердити наступний регламент Зборiв: доповiдi з питань порядку денного - до 10 хвилин;

прийняття рiшень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10 хвилин;

довiдки - до 5 хвилин, i закiнчити Збори без перерви не бiльш як за 1 годину.

3.  Обрати лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у складi: голова лiчильної комiсiї - Чiнченко Н.В.,

члени лiчильної комiсiї - Горбенко О.В., Демковська I.В.

Друге питання порядку денного: 

"Схвалення надання Товариством поруки та укладення кредитного договору у якостi поручителя".

Слухали: 

Голову Зборiв ТОВ "Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника Ущапiвського Р.В.,

який запропонував:

1. Схвалити надання Товариством поруки за виконання KERNEL HOLDING S.A., компанiєю,

створеною за законодавством Люксембургу, реєстрацiйний номер В 109173, з мiсцезнаходженням за

адресою Л-1331, Люксембург, бульвар Гранд-дюшес Шарлот, 65 (65, Boulevard Grande Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxembourg), у якостi позичальника (надалi - "Позичальник") її зобов'язань за

кредитним договором про надання кредиту на суму до 80 000 000 доларiв США (надалi -

"Кредитний Договiр"), укладеним 22.12.2010 року мiж, окрiм iнших, Позичальником та VTB

CAPITAL PLC в якостi органiзатора (mandated lead arranger) (надалi в такiй якостi -

"Органiзатор") та кредитного агента (facility agent) (надалi в такiй якостi -"Кредитний Агент"), та

VTB BANK (AUSTRIA) AG, VTB BANK (FRANCE) SA та VTB CAPITAL PLC в якостi первинних

кредитодавцiв (original lenders) (надалi в такiй якостi - "Первиннi Кредитодавцi"), та iншими

Фiнансовими Документами (Finance Documents) (як цей термiн визначений в Кредитному Договорi);

2. Схвалити укладення Товариством Кредитного Договору, вiдповiдно до якого Товариство,

зокрема, поручається перед Органiзатором, Кредитним Агентом, Первинними Кредитодавцями та

iншими Фiнансовими Сторонами (Finance Parties) (як цей термiн визначений в Кредитному

Договорi) за виконання Позичальником його зобов'язань за Кредитним Договором та iншими

Фiнансовими Документами (Finance Documents) (як цей термiн визначений в Кредитному Договорi),

а також схвалити виконання i здiйснення Товариством всiх умов i операцiй, передбачених

Кредитним Договором.

Голосували: 

"за" - 5 233 972 голоси, що становить 99,98 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 99,19 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - 554 голоси;

"утримався" - немає голосiв.

Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.

Вирiшили: 

1.Схвалити надання Товариством поруки за виконання KERNEL HOLDING S.A., компанiєю,

створеною за законодавством Люксембургу, реєстрацiйний номер В 109173, з мiсцезнаходженням за

адресою Л-1331, Люксембург, бульвар Гранд-дюшес Шарлот, 65 (65, Boulevard Grande Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxembourg), у якостi позичальника (надалi - "Позичальник") її зобов'язань за

кредитним договором про надання кредиту на суму до 80 000 000 доларiв США (надалi -

"Кредитний Договiр"), укладеним 22.12.2010 року мiж, окрiм iнших, Позичальником та VTB

CAPITAL PLC в якостi органiзатора (mandated lead arranger) (надалi в такiй якостi -

"Органiзатор") та кредитного агента (facility agent) (надалi в такiй якостi -"Кредитний Агент"), та

VTB BANK (AUSTRIA) AG, VTB BANK (FRANCE) SA та VTB CAPITAL PLC в якостi первинних

кредитодавцiв (original lenders) (надалi в такiй якостi - "Первиннi Кредитодавцi"), та iншими

Фiнансовими Документами (Finance Documents) (як цей термiн визначений в Кредитному Договорi);

2. Схвалити укладення Товариством Кредитного Договору, вiдповiдно до якого Товариство,

зокрема, поручається перед Органiзатором, Кредитним Агентом, Первинними Кредитодавцями та

iншими Фiнансовими Сторонами (Finance Parties) (як цей термiн визначений в Кредитному



Договорi) за виконання Позичальником його зобов'язань за Кредитним Договором та iншими

Фiнансовими Документами (Finance Documents) (як цей термiн визначений в Кредитному Договорi),

а також схвалити виконання i здiйснення Товариством всiх умов i операцiй, передбачених

Кредитним Договором.

Третє питання порядку денного: 

"Вiдкликання (припинення повноважень) та обрання членiв наглядової ради".

Слухали: 

Голову Зборiв ТОВ "Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника Ущапiвського Р.В.,

який запропонував дiючого члена наглядової ради - не вiдкликати, нових членiв наглядової ради

Товариства - не обирати. 

Голосували: 

"за" - 5 233 984 голосiв, що становить 99,98 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 99,19 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - 542 голоси;

"утримався" - немає голосiв.

Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.

Вирiшили: 

1. Дiючого члена наглядової ради - не вiдкликати, нових членiв наглядової ради Товариства - не

обирати.

Голова Зборiв ТОВ "Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника Ущапiвського Р.В.

доповiв, що пiдсумки голосування визначено на пiдставi протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки

голосування вiд 22.02.2011 року (додається). Рiшення Зборiв вважаються прийнятими, порядок

денний вичерпаний.

Збори оголошено закритими.

До протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Кiровоградолiя" додаються:

1.  Протокол засiдання реєстрацiйної комiсiї про пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв на загальних

зборах акцiонерiв 

ВАТ "Кiровоградолiя" вiд 22.02.2011 року.

2. Зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв ВАТ "Кiровоградолiя" станом на

22.02.2011 року.

3. Протокол засiдання лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування з питань порядку денного

загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Кiровоградолiя" вiд 22.02.2011 року.

Вид загальних зборів

Кворум зборів  99.210000000000

Опис ПРОТОКОЛ №33    

чергових загальних зборiв акцiонерiв

ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОЛIЯ" (код ЄДРПОУ

00373869)(надалi - "Товариство")

18 квiтня 2011 року                  м. Кiровоград

Час проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (надалi - "Збори"): 15.00 год.

Мiсце проведення Зборiв: вул. Урожайна, 30, м. Кiровоград (актовий зал).

Порядок голосування: з використанням бюлетенiв. Голосування проводиться за принципом: одна

проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Зборах

(крiм  випадкiв проведення кумулятивного голосування).

Для ознайомлення присутнiх з результатами реєстрацiї акцiонерiв для участi у позачергових

загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградолiя" слово взяла голова реєстрацiйної комiсiї Черних

Свiтлана Володимирiвна. Виступ 

Черних С.В.:

"У вiдповiдностi до вимог Закону України "Про господарськi товариства" та статуту Товариства

черговi загальнi збори акцiонерiв скликанi його виконавчим органом.

Для реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у позачергових загальних

зборах акцiонерiв та визначення наявностi чи вiдсутностi кворуму призначено реєстрацiйну комiсiю

(протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 10 лютого 2011 року).

Реєстрацiя акцiонерiв проводилася за зведеним облiковим реєстром власникiв цiнних паперiв

станом на 18 квiтня  2011 року. 

Дата проведення 18.04.2011

Чергові Позачергові

X



Вiдповiдно до даних зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 18 квiтня

2011 року кiлькiсть осiб, якi мають право на участь у загальних зборах становить 2568  осiб.

Збори згiдно ч. 8 ст. 41 Закону України "Про господарськi товариства" визнаються правомочними,

якщо в них беруть участь акцiонери, що мають вiдповiдно до статуту Товариства бiльш як 60

вiдсоткiв голосiв.

Реєстрацiйною комiсiєю зареєстровано 10 (десять) акцiонерiв (їх уповноважених представникiв), якi

сумарно володiють 5 234 862 (п'ять мiльйонiв двiстi тридцять чотири тисячi вiсiмсот шiстдесят

двома) акцiями Товариства, загальна кiлькiсть голосiв яких складає 5 234 862, що становить 99,21

вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Таким чином, кворум зiбраний, черговi загальнi збори акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного

товариства "Кiровоградолiя" вважаються правомочними приймати рiшення з будь-яких питань,

вiднесених до їх компетенцiї та винесених на порядок денний."

Доповiдач Ущапiвський Руслан Васильович повiдомив про те, що в порядку, визначеному

законодавством, порядок денний загальних зборiв акцiонерiв був визначений генеральним

директором Товариства, оприлюднений шляхом публiкацiї в мiсцевiй пресi за мiсцезнаходженням

Товариства та в офiцiйному друкованому виданнi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового

ринку, а також повiдомлений персонально кожному акцiонеру у спосiб, визначений статутом

Товариства.

До визначеного виконавчим органом Товариства порядку денного Зборiв пiсля його опублiкування

змiни та доповнення не вносилися.

Доповiдачем оголошено про перехiд до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ

АКЦIОНЕРIВ:

1. Вирiшення процедурних питань проведення загальних зборiв акцiонерiв товариства. Обрання

лiчильної комiсiї.

2. Розгляд звiту генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi

товариства за 2010 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 

3. Розгляд звiту наглядової ради товариства про результати дiяльностi у 2010 роцi та прийняття

рiшення за наслiдками його розгляду.

4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi

товариства за 2010 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2010 рiк (тис.грн.).

6. Розподiл прибутку (порядок покриття збиткiв) товариства за пiдсумками роботи у 2010 роцi.

7. Змiна типу i найменування товариства.

8. Внесення змiн до статуту товариства шляхом викладення i затвердження його в новiй редакцiї у

зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про

акцiонернi товариства".

9. Встановлення кiлькiсного складу наглядової ради, встановлення строку повноважень членiв

наглядової ради, вiдкликання (припинення повноважень) та обрання членiв наглядової ради,

затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними,

встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання

цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.

10. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. Обрання

голови та членiв ревiзiйної комiсiї.

11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у строк до 18

квiтня 2012 року, за умови попереднього погодження таких правочинiв наглядовою радою

товариства, граничною вартiстю 5 млрд. гривень, наступного характеру: купiвля - продаж,

вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука,

надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис. грн.)

Найменування показника перiод

звiтний 2010 р.попереднiй 2009 р.

Усього активiв 362967,0 354299,0

Основнi засоби294360,0 301424,0

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - -

Запаси 30048,0 3346,0

Сумарна дебiторська заборгованiсть 38408,0 43455,0

Грошовi кошти та їх еквiваленти 151,0 74,0

Нерозподiлений прибуток -25725,0 -27966,0

Власний капiтал 132538,0 132707,0

Статутний капiтал 105527,0 105527,0

Довгостроковi зобов'язання 52195,0 72105,0

Поточнi зобов'язання 50637,0 25488,0



Чистий прибуток (збиток) 3498,0 3863,0

Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 5276353 5276353

Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) - -

Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду - -

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб)459 482

Перше питання порядку денного: 

"Вирiшення процедурних питань проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання

лiчильної комiсiї".

Слухали: 

1.  Внесено пропозицiю по обранню голови та секретаря Зборiв, а саме: обрати головою Зборiв ТОВ

"Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника Ущапiвського Руслана Васильовича,

секретарем Зборiв - Погребнюк Олену Олександрiвну;

2.  Запропоновано затвердити наступний регламент Зборiв: доповiдi з питань порядку денного - до

10 хвилин; прийняття рiшень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10

хвилин; довiдки - до 5 хвилин, i закiнчити збори без перерви не бiльш як за 1 годину;

3.  Запропоновано обрати лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у складi: голова лiчильної комiсiї -

Чiнченко Наталiя Вiкторiвна, члени лiчильної комiсiї - Горбенко Олександр Васильович,

Демковська Iнна Василiвна.

Голосували: 

"за" - 5 234 862 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 99,21 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - немає голосiв;

"утримався" - немає голосiв.

Рiшення прийнято одноголосно.

Вирiшили: 

1.  Обрати головою Зборiв ТОВ "Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника

Ущапiвського Р.В., секретарем Зборiв - Погребнюк О.О.

2. Затвердити наступний регламент Зборiв: доповiдi з питань порядку денного - до 10 хвилин;

прийняття рiшень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10 хвилин;

довiдки - до 5 хвилин, i закiнчити збори без перерви не бiльш як за 1 годину.

3.  Обрати лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у складi: голова лiчильної комiсiї - Чiнченко Н.В.,

члени лiчильної комiсiї - Горбенко О.В., Демковська I.В.

Друге питання порядку денного: 

"Розгляд звiту генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi

товариства за 2010 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду".

Слухали: 

Голову Зборiв ТОВ "Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника Ущапiвського Р.В.,

який зачитав звiт генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської

дiяльностi товариства за 2010 рiк, внiс пропозицiю про затвердження звiту.

Голосували: 

"за" - 5 234 860 голосiв, що становить 99,99 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 99,21 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - 2 голоси, що становить 0,000038 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 0,000037 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"утримався" - немає голосiв.

Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.

Вирiшили: 

Затвердити звiт генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської

дiяльностi товариства за 2010 рiк.

Третє питання порядку денного: 

"Розгляд звiту наглядової ради товариства про результати дiяльностi у 2010 роцi та прийняття

рiшення за наслiдками його розгляду".

Слухали: 

Голову Зборiв ТОВ "Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника Ущапiвського Р.В.,

який зачитав звiт наглядової ради про результати господарської дiяльностi товариства у 2010 роцi

та запропонував його затвердити.

Голосували: 

"за" - 5 234 860 голосiв, що становить 99,99 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 99,21 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - 2 голоси, що становить 0,000038 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 0,000037 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"утримався" - немає голосiв.



Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.

Вирiшили: 

Затвердити звiт наглядової ради товариства про результати дiяльностi у 2010 роцi.

Четверте питання порядку денного: 

"Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi

товариства за 2010 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду".

Слухали: 

Голову ревiзiйної комiсiї Товариства Погребнюк О.О., яка доповiла основнi положення звiту

ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк та

запропонувала його затвердити.

Голосували: 

"за" - 5 234 860 голосiв, що становить 99,99 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 99,21 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - 2 голоси, що становить 0,000038 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 0,000037 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"утримався" - немає голосiв.

Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.

Вирiшили: 

Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi

товариства за 2010 рiк.

П'яте питання порядку денного: 

"Затвердження рiчного звiту та балансу за 2010 рiк (тис.грн.)".

Слухали: 

Головного бухгалтера Товариства Павлову Тетяну Андрiївну, яка навела основнi показники

фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк та запропонувала затвердити рiчний звiт

та баланс за 2010 рiк згiдно наведених показникiв.

Голосували: 

"за" - 5 234 860 голосiв, що становить 99,99 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 99,21 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - 2 голоси, що становить 0,000038 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 0,000037 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

 "утримався" - немає голосiв.

Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.

Вирiшили: 

Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2010 рiк (тис.грн.).

Шосте питання порядку денного: 

"Розподiл прибутку (порядок покриття збиткiв) товариства за пiдсумками роботи у 2010 роцi".

Слухали: 

Головного бухгалтера Товариства Павлову Тетяну Андрiївну, яка запропонувала дивiденди не

виплачувати, отриманий прибуток направити на покриття збиткiв Товариства минулих рокiв.

Голосували: 

"за" - 5 234 013 голосiв, що становить 99,98 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 99,19 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - 849 голосiв, що становить 0,0162 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 0,016 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"утримався" - немає голосiв.

Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.

Вирiшили: 

Дивiденди не виплачувати, отриманий прибуток направити на покриття збиткiв товариства

минулих рокiв.

Сьоме питання порядку денного: 

"Змiна типу i найменування товариства".

Слухали: 

Голову Зборiв ТОВ "Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника Ущапiвського Р.В.,

який вказав на необхiднiсть повного приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог

Закону України "Про акцiонернi товариства", окреслив особливостi типiв акцiонерних товариств,

запропонував визначити тип товариства як публiчне, змiнити найменування вiдкрите акцiонерне

товариство "Кiровоградолiя" на таке найменування: публiчне акцiонерне товариство

"Кiровоградолiя".

Голосували: 

"за" - 5 234 862 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть



участь у Зборах або 99,21 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - немає голосiв;

"утримався" - немає голосiв.

Рiшення прийнято.

Восьме питання порядку денного: 

"Внесення змiн до статуту товариства шляхом викладення i затвердження його в новiй редакцiї у

зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про

акцiонернi товариства".

Слухали: 

Голову Зборiв ТОВ "Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника Ущапiвського Р.В.,

який запропонував внести змiни до статуту товариства. Статут товариства викласти у новiй

редакцiї. Уповноважити голову чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства - ТОВ

"Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника Ущапiвського Р.В. пiдписати статут

Товариства у новiй редакцiї вiд iменi акцiонерiв. Доручити виконавчому органу Товариства

здiйснити усi необхiднi дiї для забезпечення проведення державної реєстрацiї змiн до статуту

Товариства, з правом видачi довiреностей.

Голосували: 

"за" - 5 234 860 голосiв, що становить 99,99 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 99,21 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - 2 голоси, що становить 0,000038 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 0,000037 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"утримався" - немає голосiв.

Рiшення прийнято бiльшiстю у ? голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.

Вирiшили: 

1. Внести змiни до статуту товариства. Статут товариства викласти у новiй редакцiї.

2. Уповноважити голову чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства - ТОВ "Кернел-Капiтал"

в особi уповноваженого представника Ущапiвського Р.В. пiдписати статут Товариства у новiй

редакцiї вiд iменi акцiонерiв.

3. Доручити виконавчому органу товариства здiйснити усi необхiднi дiї для забезпечення

проведення державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства, з правом видачi довiреностей.

Дев'яте питання порядку денного: 

"Встановлення кiлькiсного складу наглядової ради, встановлення строку повноважень членiв

наглядової ради, вiдкликання (припинення повноважень) та обрання членiв наглядової ради,

затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними,

встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання

цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради".

Слухали: 

Голову Зборiв ТОВ "Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника Ущапiвського Р.В.,

який запропонував вiдкликати (припинити повноваження) члена наглядової ради - Закритого

акцiонерного товариства "Зерноторгiвельна компанiя Олсiдз-Україна", визначити склад наглядової

ради у кiлькостi 1 члена, встановити строк повноважень членiв наглядової ради тривалiстю у 3

роки, затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової

ради (згiдно з запропонованими проектами), встановити розмiр винагороди членiв наглядової ради

шляхом затвердження розмiру винагороди, встановленого i визначеного як такого у проектi

вiдповiдного договору, обрати директора товариства уповноваженою особою на пiдписання

цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради, обрати членом наглядової ради

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кернел-Капiтал" (вiдомостi щодо кандидата:

iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ 32768392, мiсцезнаходження: вул. Димитрова, 5, м. Київ,

поштовий iндекс: 03680, володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 99,1776 вiдсоткiв).

Голосували (пп. 1-6 рiшення): 

"за" - 5 234 860 голосiв, що становить 99,99 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 99,21 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - 2 голоси, що становить 0,000038 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 0,000037 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

 "утримався" - немає голосiв.

Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.

Результати кумулятивного голосування (п. 7 рiшення):

"за" - 5 234 812 голосiв, що становить 99,99 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 99,21 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - немає голосiв;

"утримався" - немає голосiв.

Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з вiдмовою вiд голосування - 50 голосiв, що становить

0,00095 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах або 0,00094 вiдсоткiв



голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства.

Рiшення прийнято.

Вирiшили: 

1.  Вiдкликати (припинити повноваження) члена наглядової ради - Закритого акцiонерного

товариства "Зерноторгiвельна компанiя Олсiдз-Україна";

2.  Визначити склад наглядової ради у кiлькостi 1 члена;

3.  Встановити строк повноважень членiв наглядової ради тривалiстю у 3 роки;

4.  Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради

(згiдно з запропонованими проектами);

5.  Встановити розмiр винагороди членiв наглядової ради шляхом затвердження розмiру

винагороди, встановленого i визначеного як такого у проектi вiдповiдного договору;

6. Обрати директора товариства уповноваженою особою на пiдписання цивiльно-правових договорiв

з членами наглядової ради;

7. Обрати членом наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кернел-Капiтал"

(вiдомостi щодо кандидата: iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ 32768392, мiсцезнаходження:

вул. Димитрова, 5, м. Київ, поштовий iндекс: 03680, володiє часткою у статутному капiталi емiтента

у розмiрi 99,1776 вiдсоткiв).

Десяте питання порядку денного: 

"Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. Обрання

голови та членiв ревiзiйної комiсiї".

Слухали: 

Голову Зборiв ТОВ "Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника Ущапiвського Р.В.,

який запропонував достроково припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї - Тягаєнка

Олексiя Анатолiйовича, Дiанової Лариси Миколаївни та голови ревiзiйної комiсiї - Погребнюк

Олени Олександрiвни. У зв'язку з тим, що кандидатур до складу членiв ревiзiйної комiсiї не

надходило, запропонував членiв ревiзiйної комiсiї не обирати.

Голосували: 

"за" - 5 234 860 голосiв, що становить 99,99 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 99,21 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - 2 голоси, що становить 0,000038 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 0,000037 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"утримався" - немає голосiв.

Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.

Вирiшили: 

1. Достроково припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї - Тягаєнка Олексiя

Анатолiйовича, Дiанової Лариси Миколаївни та голови ревiзiйної комiсiї - Погребнюк Олени

Олександрiвни.

2. У зв'язку з тим, що кандидатур до складу членiв ревiзiйної комiсiї не запропоновано, членiв

ревiзiйної комiсiї не обирати.

Одинадцяте питання порядку денного: 

"Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у строк до 18

квiтня 2012 року, за умови попереднього погодження таких правочинiв наглядовою радою

товариства, граничною вартiстю 5 млрд. гривень, наступного характеру: купiвля - продаж,

вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука,

надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг."

Слухали: 

Голову Зборiв ТОВ "Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника Ущапiвського Р.В.,

який запропонував схвалити (попередньо) значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у

строк до 18 квiтня 2012 року, за умови попереднього погодження таких правочинiв наглядовою

радою Товариства, граничною вартiстю 5 млрд. гривень, наступного характеру: купiвля - продаж,

вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука,

надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг.

Голосували: 

"за" - 5 234 860 голосiв, що становить 99,99 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 99,21 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - 2 голоси, що становить 0,000038 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 0,000037 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

 "утримався" - немає голосiв.

Рiшення прийнято бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

Вирiшили: 

Схвалити (попередньо) значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством у строк до 18 квiтня



2012 року, за умови попереднього погодження таких правочинiв наглядовою радою товариства,

граничною вартiстю 5 млрд. гривень, наступного характеру: купiвля - продаж, вiдчуження або

набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або

одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг.

Голова Зборiв ТОВ "Кернел-Капiтал" в особi уповноваженого представника Ущапiвського Р.В.

доповiв, що пiдсумки голосування визначено на пiдставi протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки

голосування вiд 18.04.2011 року (додається). Рiшення Зборiв вважаються прийнятими, порядок

денний вичерпаний.

Збори оголошено закритими.

До протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Кiровоградолiя" додаються:1.

Протокол засiдання реєстрацiйної комiсiї про пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв на загальних зборах

акцiонерiв 

ВАТ "Кiровоградолiя" вiд18.04.2011 року.

2. Зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв ВАТ "Кiровоградолiя" станом на

18.04.2011 року.

3. Протокол засiдання лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування з питань порядку денного

загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Кiровоградолiя" вiд 18.04.2011 року.

 



9. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих
дивідендів,грн

          0.00000

Опис  "Розподiл прибутку (порядок покриття збиткiв) товариства за пiдсумками роботи у 2010 роцi".

Слухали: 

Головного бухгалтера Товариства Павлову Тетяну Андрiївну, яка запропонувала дивiденди не

виплачувати, отриманий прибуток направити на покриття збиткiв Товариства минулих рокiв.

Голосували: 

"за" - 5 234 013 голосiв, що становить 99,98 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть

участь у Зборах або 99,19 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"проти" - 849 голосiв, що становить 0,0162 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь

у Зборах або 0,016 вiдсоткiв голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства;

"утримався" - немає голосiв.

Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.

Вирiшили: 

Дивiденди не виплачувати, отриманий прибуток направити на покриття збиткiв товариства минулих

рокiв.

За простими акціями

          0.00000           0.00000           0.00000

За привілейованими
акціями

За простими акціями За привілейованими
акціями

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував
звітному

Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн

          0.00000           0.00000           0.00000           0.00000

Сума виплачених дивідендів,
грн

          0.00000           0.00000           0.00000           0.00000

Дата складення переліку осіб,
які мають право на
отримання дивідендів

д/н д/н д/н д/н

Дата виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Публічне акціонерне товариство " УкрСиббанк"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807750

Місцезнаходження 61050 Харкiвська область дані відсутні м.Харків пр-т Московський, 60

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
АВ  № 507201

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Вид діяльності Ліцензія ДКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на

фондовому ринку а,саме виконання обов"язків зберігача

Опис Договір №  № ЕМ- 12/01 від 12 листопада 2010 року. На здійсненя

виконання обов"язків зберігача.

(057)738-80-54Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
21.01.2010

Міжміський код та телефон (057) 738-80-54

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

ПАТ "Національний депозитарій України "

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 01001 м. Київ дані відсутні м.Київ Б.Грінченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
 АВ № 189650

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Вид діяльності Обслуговування емісії цінних паперів -депозитарій

Опис Договір №№ Е-2085  від  15 листопада 2010 року На обслуговування

емісії цінних паперів-депозитарій.

(044) 279-12-49Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
19.09.2006

Міжміський код та телефон (044) 377-70-16

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Приватне підприемство  "КСК-Аудит"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36274898

Місцезнаходження 36039 Полтавська область Октябрський м.Полтава Фрунзе 44, кв.71

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
4253

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Аудиторська палата

Вид діяльності надають аудиторські послуги

Опис Дату і номер договору на проведення аудиту: 06 лютого 2012 року;

Договір №39

0 (532) 61-39-93Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
29.01.2009

Міжміський код та телефон (050) 404-86-04



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата

реєстрації

випуску

Номер свідоцтва

про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що

зареєстрував випуск

Тип цінного

паперу

Номінальна

вартість

(грн.)

Кількість

акцій (штук)

Загальна

номінальна

вартість (грн.)

Доля у

статутному

капіталі,%

Міжнародний

ідентифікаційний

номер

Форма існування та

форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6

13.10.2010 883/1/10 Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку

Іменні прості Бездокументарна

Іменні

          20.00         5276353    105527060.00 100.000000

000000

UA  4000095491

Протягом звiтного року торгiвля акцiями  торгівля акціями Товариства здійснюється на внутрішньому ринку .Акції включено до біржового списку ПАТ "Українська

біржа".

Опис



ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Кiровоградський олiєекстрактний завод розпочав свою дiяльнiсть на
базi  солодової фабрики у 1930 роцi.Основним  технологiчним
обладнанням того перiоду були гiдравлiчнi  преси i технологiчний
процес виготовлення олiї ручним способом.Переробка насiння  соняшника
в тридцятi  роки  складала  6 тисяч тонн насiння на рiк.Пiд час
Великої  Вiтчизняної вiйни завод було зруйновано нiмецькими
загарбниками.Уберезнi 1944 року напiвзруйноване  пiдприємство
розпочало свою  виробничу дiяльнiсть. У 1945 роцi постановою Уряду
на Кiровоградському олiйному заводi розпочалось будiвництво
олiєекстракційного заводу.У результатi постiйного вдосконалення
технологiчного процесу , модернiзацiї обладнання, а також прагнення
колективу  до кращих виробничих показникiв у 1956 роцi завод збiльшив
потужнiсть переробки насiння до 160 тон на добу..У 1957 роцi вперше в
СРСР  на  заводi була змонтована   постiйнодiюча лiнiя   екстрактної
олiї НД - 1250, що дало змогу збiльшити потужнiсть пiдприємства в
два рази 320 тон на добу та лiквiдувати  тяжку фiзичну  працю
обслуговуючого  технологiчного  персоналу.Подальша реконструкція
заводу шляхом вдосконалення технологічних процесів виробництва,
впровадження найбільшвдосконалених ліній екстракції олії МЕЗ - 350,
установ та агрегатів, заміни морально застарілого та фізично
зношеного обладнання, механізації та автоматизації виробничих
процесів дало змогу збільшити потужність переробки насіння соняшника
до 800 тонн  на добу, повністю ліквідувати фізичну працю в
технологічному процесі переробки насіння соняшника і одержати якісну
продукцію переробки - олію соняшникову.
 Основним видом діяльності підприємства є переробка насіння соняшника
і отримання олії пресової, екстракційної.
 У 1994 році введено в експлуатацію елеватор місткістю 14 тис. тонн
насіння.
 Підприємство має замкнутий технологічний цикл виробництва, розміщене
в економічно вигідному географічному положені, має залізничну колію,
яка  сполучена з державною залізницею.
 У 1994 році Кіровоградський олієекстракційний завод шляхом
перетворення орендного підприємства, у процесі приватизації,
перереєстровано в ВАТ "Кіровоградолія", яке і являється
правонаступником. Форма власності- колективна.
  У 2003 роцi  пiдприємство  розпочало реконструкцiю
олiєекстракцiйного виробництва з метою збiльшення виробничих
потужностей  майже  у  два рази.У 2005 роцi пiдприємство закiнчило
реконструкцiю олiєекстракцiйного виробництва та збiльшило виробничi
потужностi майже у 2 рази.У 2006 році проведено четвертий випуск
акцій товариства. Додатково випущені 2 000 000 (два мільйони )
простих іменних акцій загальною вартістю 40 000 000 ( сорок мільйонів
гривень ) Статутний  фонд  товариства на 31.12.2009 року складає 105
527 060 (сто п"ять мільйонів п"ятсот двадцять сім тисяч
шістдесят)гривень. Інвестиції отримані товариством спрямовуються на
реконструкцію  виробництва , проведення будівництва нового
енергетичного комплексу-промислової ТЄЦ з  власним джерелом
енергопостачання, з новiтнiми технологiями яке сприятиме значному



енергозбереженню виробництва. 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДОЛІЯ" (надалі за текстом -
Товариство) є юридичною особою приватного права, створеним в порядку,
визначеному положеннями чинного на момент його створення
законодавства України.
Товариство засноване відповідно до плану приватизації, шляхом
перетворення орендного підприємства Кіровоградський
олійноекстракційний завод (зареєстрованого Реєстраційною палатою
Кіровоградського міськвиконкому № 02134-ІВІ 06.04.1993 року), згідно
з рішенням засновників, яке оформлене протоколом № 1 від 29.03.1994
року, та є правонаступником останнього. Товариство зареєстроване
11.04.1994 року Реєстраційною Палатою виконкому Кіровоградської
міської Ради народних депутатів, реєстраційний номер 02134-АТ-1. 

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

 Вищим органом Товариства є загальнi збори акцiонерiв  якi збираються
щорiчно;
 виконавчий орган -в особі Директора та Наглядова рада.

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

Перелік основних конкурентів підприємств на загальнодержавному ринку 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Найменування підприємства
(підпорядкованість, організаційно-правова форма) Юридична адреса,
телефон, телефакс Код товару за ДКПП Код товару (товарної групи)
за УКТ ЗЕД Найменування товару (товарної групи) 
1 2 3 4 5 6 
00384147 Закрите акціонерне товариство "Пологівський
олійноекстракційний завод" 70601, Запорізька область, м. Пологи,
вул. Ломоносова, 36 15.42.1 - Олії та жири очищені
24106105 Закрите акціонерне товариство "Чумак" 74800 м. Каховка,
вул. Козацька, 3 Херсонської області 15.42.1 - Олії та жири
очищені
00373758 Відкрите акціонерне товариство "Вінницький олійно-жировий
комбінат" 21006,м. Вінниця, Немирівське шосе, 26 15.42.1 - Олії
та жири очищені
00376509 Відкрите акціонерне товариство "Одеський олійно-жировий
комбінат" 65023, м. Одеса, вул.Середньофонтанська, 16 15.42.1 - О
лії та жири очищені
25606399 Товариство з обмеженою відповідальністю "Комбінат Каргіл" 8
3038 м.Донецьк, вул. Бійцева 15.42.1 - Олії та жири очищені

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство веде бухгалтерський облік та формує фінансову звітність
згідно з законодавством України,  а саме відповідно до Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " від
16.07.99р. №996-ХІУ, П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності ", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від



31березня 1999 року №87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21 червня 1999 року за № 391/3684 , П(С)БО 2 "Баланс" ,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня
1999 року  №87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21
червня 1999 року за № 396/3689, П(С)БО 3 "Звіт про фінансові
результати ", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
31 березня 1999 року №87 та  зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21 червня 1999 року за № 397/3690, інших П(С)БО та інших
нормативних документів з питань методики та організації
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Текст аудиторського висновку

 Україна
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КСК - АУДИТ"
 36274898; Свідоцтво №4253 Аудиторської Палати України (видане
рішенням АПУ №198/2 від 29.01.2009 року). 
Місцезнаходження:   36039  Полтавська  область, м. Полтава,
Октябрський район, вул. Фрунзе, буд. 44, кв. 71 Моб./тел.: (050)
404-86-04. E-mail: ksk_audit@poltava.velton.ua
___"26" березня 2012 року            м. Полтава
№-18
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства "Кіровоградолія" за 2011 рік
Правлінню 
ПАТ "Кіровоградолія"
Загальним зборам акціонерів 
ПАТ "Кіровоградолія"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Нами, Приватним підприємством "КСК-АУДИТ" (Свідоцтво №4253 від
29.01.2009 року про внесення до "Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги", згідно
рішення №198/2 АПУ з терміном дії до 29 січня 2014 року), на підставі
договору №13 від 06 лютого 2012 року - під керівництвом аудитора
Сенченко Михайла Володимировича (сертифікат №004824 серії "А",
виданий рішенням Аудиторської палати України №-103 від 28 вересня
2001 року з терміном дії до 28 вересня 2015 року), проведено
аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства "Кіровоградолія", яка включає баланс станом на 31 грудня
2011 року, звіт про прибутки та збитки (фінансові результати), звіт
про рух грошових коштів, звіт про зміни в акціонерному капіталі
(власний капітал), примітки до річної фінансової звітності за рік, що
минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та
інші додатки та примітки пояснювального характеру.
Звітний період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року. Час проведення
аудиту з 06 лютого 2012 року по 26 березня 2012 року. 
Місце проведення та дата видачі аудиторського висновку - м. Полтава,
від "26" березня 2012 року.
У відповідності до вимог Цивільного кодексу України та професійної
етики аудиторська фірма не пов'язана майновими та іншими інтересами з
товариством (ревізійною комісією, дирекцією, акціонерами чи з його
працівниками).



ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
Основні відомості про суб'єкта господарювання, що перевіряється:
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство
"Кіровоградолія"
Скорочене найменування товариства: ПАТ "Кіровоградолія"
Код ЄДРПОУ: 00373869
Організаційно-правова форма: 230 - акціонерне товариство
Місцезнаходження: 25013, м. Кіровоград, вул. Урожайна, буд. 30
Телефон/факс: 0522 390-128
№ свідоцтво про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва: 06.04
.1993 р
Орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради
Поточний рахунок: №-26009003116100 в   ПАТ "ІНГ Банк Україна", МФО
300539
Основні види діяльності за КВЕД:

" 15.41.0 Виробництво нерафінованих олії та жирів;
" 15.42.0 Виробництво рафінованих олії та жирів;
" 51.33.0 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією,
твариним маслом та жирами;
 (Згідно Довідки АА №486531 "З єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України (ЄДРПОУ)", від 17.10.2011 року)."
Інституційний сектор економіки за КІСЕ:
" S.11002 - приватні нефінансові корпорації.
(Згідно Довідки АА № 486531 "З єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України (ЄДРПОУ)", від 17.10.2011 року).
Аудиторська перевірка проведена згідно з Міжнародними стандартами
аудиту прийнятими в якості національних, Закону України "Про
аудиторську діяльність" та з урахуванням Вимог до Аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім
емітентів облігацій місцевої позики), які затверджені Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011
року №1360 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від
28.11.2011 року №1358/20096.
Нами було перевірено повний комплект річної фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства "Кіровоградолія" за 2011 рік, яка
включає наступні форми фінансових звітів та додатки до них:
" Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2011 року.
" Звіт про фінансові результати (форма №2) за 12 місяців 2011 року.
" Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 12 місяців 2011 року.
" Звіт про власний капітал (форма №4) за 12 місяців 2011 року.
" Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2011 рік.
" Опис важливих аспектів облікової політики за 2011 рік.
" Пояснювальні примітки до фінансових звітів (форми №1, №2, №3, №4)
за 2011 рік.
" Додатки до річної фінансової звітності за 2011 рік.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання
аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій
звітності. Обсяг аудиторської перевірки фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства "Кіровоградолія" за 2011 рік
відповідає вимогам Міжнародного стандарту аудиту №200 "Загальні цілі
незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних
стандартів аудиту", №210 "Узгодження умов виконання аудиту", №220
"Контроль якості аудиту фінансової звітності", №500 "Аудиторські



докази" і базується на процедурах, які безпосередньо визначені
аудитором, згідно професійного судження, Міжнародних стандартів
аудиту та вважаються необхідними для досягнення мети аудиту -
одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не
містять суттєвих викривлень.
Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства "Кіровоградолія" за 2011 рік встановлювався у
відповідності до вимог Міжнародного стандарту аудиту №320 "Суттєвість
при плануванні та проведенні аудиту", внутрішніх положень
аудиторської фірми ПП "КСК-АУДИТ", професійного судження аудитора,
шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських
процедур, а також оцінюючи наслідки викривлень.  
Аудит фінансової звітності за 2011 рік суб'єкта господарювання, що
перевіряється включає також оцінку відповідності використаної
облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом, та загального представлення фінансових
звітів. 
Ми вважаємо, що нами при проведенні аудиту отримані достатні та
відповідні аудиторські докази і результат проведеної аудиторської
перевірки забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки,
щодо фінансової звітності.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ 
Управлінський персонал Публічного акціонерного товариства
"Кіровоградолія" несе відповідальність за початкові залишки,
підготовку та достовірне представлення фінансових звітів за 2011 рік
у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського
обліку та прирівняних до них Міжнародних стандартів фінансової
звітності.
Відповідальність управлінського персоналу товариства охоплює:
розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно
підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, які не
містять суттєвих викривлень внаслідок помилки або інших обставин;
вибір та застосування відповідної облікової політики, а також
облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Керівництво суб'єкта господарювання, який перевіряється, повинно
постійно підтримувати відповідність і ефективність систем обліку та
внутрішнього контролю по підприємству. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства "Кіровоградолія" за 2011 рік на
підставі результатів проведеного нами аудиту.
Аудиторська перевірка проводилася у відповідності до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих викривлень.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ 
Згідно вимог Міжнародного стандарту аудиту №705 "Модифікація думки у
звіті незалежного аудитора" - даний аудиторський висновок (звіт
незалежного аудитора) є умовно-позитивний (модифікована думка
умовно-позитивна) так, як існує обмеження обсягу роботи незалежного
аудитора.
При проведенні аудиту повного комплекту річної фінансової звітності



суб'єкта господарювання, який перевіряється виникли питання, які не
впливають на думку аудитора - без участі незалежного аудитора
(оскільки ця дата передувала призначенню аудитором товариства -
аудиторську фірму Публічне підприємство "КСК-АУДИТ") на дату
складання фінансової звітності було проведено:
1. Інвентаризацію основних засобів.
2. Інвентаризацію нематеріальних активів. 
3. Інвентаризацію малоцінних активів.
4. Інвентаризацію запасів.
5. Інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості.
Однак, під час перевірки товариства, встановлено, що до початку
аудиту підприємство отримало позитивні запити-відповіді (акти-звірки,
листи-довідки) по дебіторській та кредиторській заборгованості в
розрізі контрагентів. Ці зовнішні підтвердження сум заборгованості
третіх осіб перед товариством, що перевіряється є підставою для
співставлення облікових даних.
Під час аудиторської перевірки нами було вивчено та проаналізовано
документи, які підтверджують права власності на основні засоби,
нематеріальні активи та малоцінні активи, а також документи, які
підтверджують фактичну наявність поточних та довгострокових
фінансових інвестицій та здійснення і формування незавершених
капітальних інвестицій.
Нами було зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для
підтвердження достовірності дебіторської та кредиторській
заборгованості, а також основних засобів, нематеріальних і малоцінних
активів, запасів, у фінансовій звітності Публічного акціонерного
товариства "Кіровоградолія" у всіх суттєвих аспектах. 
Вищезазначені питання мають обмежений вплив на фінансові звіти і не
перекручують даних наведених в повному комплекті річної фінансової
звітності товариства та стан справ в цілому.
АУДИТОРСЬКА УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА (ВИСНОВОК)
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для
висловлення нашої думки. 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у
параграфі "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", повий
комплект річної фінансової звітності справедливо та достовірно
відображає фактичний фінансовий стан Публічного акціонерного
товариства "Кіровоградолія" станом на 31 грудня 2011 року, фінансові
результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що минув на
вищезазначену дату, у відповідності до Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку та Закон України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні".
Для підготовки повного комплекту річної фінансової звітності за 2011
рік суб'єкта господарювання, який перевіряється ("Баланс", "Звіт про
фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про
власний капітал", "Примітки до річної фінансової звітності", опис
важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки і
додатки), було використано наступну концептуальну основу фінансової
звітності:
" Положення (стандарти) бухгалтерського обліку /країна походження
Україна/.
" Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" /країна походження Україна/.
На нашу думку, у відповідності до Міжнародного стандарту аудиту №700



"Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності" та
Міжнародних стандартів аудиту: №705 "Модифікація думки у звіті
незалежного аудитора", №720 "Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову
звітність", повий комплект річної фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства "Кіровоградолія" базується на прийнятій
обліковій політиці товариства та відповідає нормативним вимогам щодо
організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 
Інформація у повному комплекті річної фінансовій звітності Публічного
акціонерного товариства "Кіровоградолія" розкрита у повній мірі та в
усіх суттєвих аспектах відображає реальний стан
фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
Прийнята товариством система бухгалтерського обліку відповідає П(С)БО
і виконує роль формування надійного джерела інформації про фінансовий
стан товариства.
ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМЦІЯ, ЯКА РОЗКРИВАЄТЬСЯ
У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
1. Інформація про чисті активи.
На нашу думку, розмір статутного капіталу Публічного акціонерного
товариства "Кіровоградолія" за 2010-2011 р. р. відповідає вимогам
положень частини третьої ст. 155 п.5 §.1 гл. 8 р.1 кн. 1 Цивільного
кодексу України (зі змінами та доповненнями) і в повній мірі
забезпечений чистими активами підприємства.
Публічне акціонерне товариство "Кіровоградолія" у повному комплекті
річної фінансовій звітності ("Баланс", "Звіт про фінансові
результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний
капітал", "Примітки до річної фінансової звітності", опис важливих
аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки і додатки)
за 2011 рік у повній мірі розкрило інформацію про вартість чистих
активів товариства.
2. Інформація про наявність або відсутність невідповідностей.
На нашу думку, у контексті вимог Міжнародного стандарту аудиту №720
"Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що
містять перевірену аудитором фінансову звітність", при проведенні
аудиту повного комплекту річної фінансової звітності суб'єкта
господарювання, який перевіряється за 2011 рік - не було виявлено
істотних, спотворень інформації або непослідовного її подання, а
також відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю
Публічного акціонерного товариства "Кіровоградолія" за 2011 рік та
інформацією, що розкривається товариством і подається до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою
звітністю. 
3. Інформація про виконання значних правочинів.
На нашу думку, у контексті вимог ст. 70 розділу XIII Закону України
"Про акціонерні товариства" (зі змінами та доповненнями) ПАТ
"Кіровоградолія", значні правочини - 10 /десять/ і більше відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
акціонерного товариства станом на 31 грудня 2011 року не приймалися
(Загальними зборами акціонерів) і, відповідно, за період з 01 січня
2011 року по 31 грудня 2011 року виконання значних правочинів
Приватним акціонерним товариством "Кіровоградолія" не відбувалося.
4. Інформація про стан корпоративного управління.
Діючий Статут Публічного акціонерного товариства "Кіровоградолія"  у
повній мірі відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні



товариства" (зі змінами та доповненнями).
В Публічному акціонерному товаристві "Кіровоградолія" станом на
31.12.2011 року не приймалось жодних внутрішніх положень. 
Внутрішній аудит в суб'єкта господарювання, який перевіряється за
2011 рік, проводиться ревізійною комісією у відповідності до вимог
ст. ст. 73-74 розділу XIV Закону України "Про акціонерні товариства"
(зі змінами та доповненнями) 
5. Інформація про сплату статутного капіталу.
На нашу думку, Публічне акціонерне товариство "Кіровоградолія" у
повному комплекті річної фінансовій звітності ("Баланс", "Звіт про
фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про
власний капітал", "Примітки до річної фінансової звітності", опис
важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки і
додатки) за 2011 рік достовірно і у повній мірі розкрило інформацію
про статутний капітал. 
Заявлений розмір статутного капіталу Публічного акціонерного
товариства "Кіровоградолія" відповідає зазначеному в установчих
документах та в свідоцтві про реєстрацію випуску акцій, а також
повністю і своєчасно сплачений у терміни встановлені чинним
законодавством.
6. Інформація за видами активів.
На нашу думку, Публічне акціонерне товариство "Кіровоградолія" у
повному комплекті річної фінансовій звітності ("Баланс", "Звіт про
фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про
власний капітал", "Примітки до річної фінансової звітності", опис
важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки і
додатки) за 2011 рік достовірно і у повній мірі розкрило інформацію
за видами активів. 
Дана інформація відповідає вимогам наступних Національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку: 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності", 2 "Баланс", 4 "Звіт про рух грошових коштів", 7 "Основні
засоби", 8 "Нематеріальні активи", 9 "Запаси", 10 "Дебіторська
заборгованість", 12 "Фінансові інвестиції", 13 "Фінансові
інструменти", 17 "Податок на прибуток",  21 "Вплив зміни валютних
курсів".
7. Інформація про зобов'язання.
На нашу думку, Публічне акціонерне товариство "Кіровоградолія" у
повному комплекті річної фінансовій звітності ("Баланс", "Звіт про
фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про
власний капітал", "Примітки до річної фінансової звітності", опис
важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки і
додатки) за 2011 рік достовірно і у повній мірі розкрило інформацію
про зобов'язання.
Дана інформація відповідає вимогам наступних Національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку: 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності", 2 "Баланс", 5 "Звіт про власний капітал", 11
"Зобов'язання", 17 "Податок на прибуток".
8. Інформація про власний капітал.
На нашу думку, Публічне акціонерне товариство "Кіровоградолія" у
повному комплекті річної фінансовій звітності ("Баланс", "Звіт про
фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про
власний капітал", "Примітки до річної фінансової звітності", опис
важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки і
додатки) за 2011 рік достовірно і у повній мірі розкрило інформацію



про власний капітал.
Дана інформація відповідає вимогам наступних Національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку: 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності", 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", 5 "Звіт
про власний капітал", 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових
звітахі", 7 "Основні засоби",  15 "Дохід", 16 "Витрати".
9. Інформації щодо фінансового результату.
На нашу думку, Публічне акціонерне товариство "Кіровоградолія" у
повному комплекті річної фінансовій звітності ("Баланс", "Звіт про
фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про
власний капітал", "Примітки до річної фінансової звітності", опис
важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки і
додатки) за 2011 рік достовірно і у повній мірі розкрило інформацію
про фінансові результати, зокрема про чистий збиток.
Дана інформація відповідає вимогам наступних Національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку: 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності", 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", 5 "Звіт
про власний капітал", 15 "Дохід", 16 "Витрати", 17 "Податок на
прибуток".
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих
документів: Приватне підприємство "КСК-АУДИТ"
Номер та дату видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги,
виданого Аудиторською палатою України: №4253 від 29 січня 2009 року 
Рішення №198/2 Аудиторської палати України
(термін дії до 29 січня 2014 року)
Місцезнаходження юридичної особи: 36039  Полтавська  область, м.
Полтава, Октябрський район, вул. Фрунзе, буд. 44, кв. 71
Телефон юридичної особи: 0 (50) 404-86-04
Телефон/факс юридичної особи: 0 (532) 61-39-93
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Дату і номер договору на проведення аудиту: 06 лютого 2012 року;
Договір №39
Дату початку проведення аудиту: 06 лютого 2012 року
Дату закінчення проведення аудиту: 16 березня 2012 року
Дату аудиторського висновку: 16 березня 2012 року
Складено  "26" березня 2012 року.
Місцезнаходження аудиторської фірми  - ПП "КСК-АУДИТ":       36039
м. Полтава,
Октябрський район, вул. Фрунзе, буд. 44, кв. 71. Телефон: 0 (50)
404-86-04.
Аудитор (що проводив перевірку)      __________       М. В. Сенченко

(підпис)
Директор (аудитор) аудиторської
фірми Приватного підприємства
"КСК-АУДИТ"                                     __________       М.
В. Сенченко

(підпис)
Свідоцтво №4253 від 29.01.2009 р.
про внесення до "Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
одноособово  надають аудиторські послуги", 



з терміном дії до 29.01.2014 р.
Сертифікат №004824 серії "А", виданий рішенням  АПУ  №-103  від
28.09.2001 р., з терміном дії до 28.09.2015 р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання

Основним видом дiяльностi пiдприємства є переробка олiйно-жирових
культур.Основною культурою переробки на ПАТ "Кiровоградолiя"
являється насiння  соняшника, який складає 100% в загальному обсязi
переробки олiї.Продукцiя пiдприємства  по способу обробки дiлиться на
3 види:
Олiя соняшникова нерафiнована , невиморожена (пресова).
Олiя соняшникова  нерафiнована, невиморожена (екстракційна );
Олiя соняшникова нерафiнована, невиморожена (суміш пресової з
екстракційною).
 У зв"язку з тим , що пiдприємство переробляє давальницьку сировину i
не має власної продукцiї то ринку збуту також немає.
Основним давальцем переробки насiння являється ТОВ "Кернел-Капітал"
яка реалiзує власну продукцiю.
Пiдприємство має власну залiзничну колiю, яка сполучена з державною
залiзницею.У зв"язку з цим реалiзацiя продукцiї проводиться в
основному залiзничним транспортом. 
 Особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітента,
складаються з впровадження новітніх технологій, реконструкції
підприємств з метою збільшення обсягів переробки, підвищення якості
готової продукції та випуску нових видів продукції.
Значний попит на олійно-жирову продукцію України викликав нарощування
обсягів вирощування насіння соняшнику в Україні, а також надходження
інвестицій у олійно-жирову галузь.Будувалися  нові заводи по
переробці олійно-жирової сировини, реконструювалися старі.
Потужність олійно-жирової галузі протягом останіх років збільшилась
вдвічі.Внутрішнє споживання олії та олійно-жирових продуктів в
Україні за остані роки також зросло у два рази.
Промисловість України може повністю забезпечити внутрішній ринок
широким асортиментом рослинних олій.
Іноземні інвестори  вкладають значні кошти у розвиток
олійно-жировоїгалузі  України.
Введені в дію нові олійно-жирові потужності у Дніпропетровській,
Кіровоградській, Запорізкій, Донецькій та Миколаївській областях.
Головне , щоб виробничі потужності по переробці олійно-жирової
сировини були завантажені.Тому збільшення виробництва соняшнику, а
також альтернативних культур-ріпаку та сої є нагальною необхідністю
Світовий ринок олійно-жирових продуктів є досить перспективним для



олійно-жирової галузі України.
Крім того, рослинної можуть використовуватися у виробництві
біодизелю.
Публічне  акціонерне товариство "Кіровоградолія"- переробне
підприємство олієжирової сировини, в результаті переробки насіння
соняшника одержує олію соняшникову, нерафіновану.
 ТОВ "Кернел-Трейд" є основним  постачальником сировини для
завантаження виробничих  потужностей ПАТ "Кіровоградолія".
ПАТ "Кіровоградолія" працює на давальницькій сировині , а частка
власної продукції виробляється з сировини, закупленої у ТОВ
"Кернел-Трейд" з метою поповнення оборотних коштів для покриття
власних потреб і також  продається ТОВ "Кернел-Трейд".
У зв"язку з тим, що продукція переробки ПАТ "Кіровоградолія" - олія
рослинна соняшникова, нерафінована є власністю ТОВ "Кернел-Трейд "
підприємство-переробник- ПАТ "Кіровоградолія" реалізацію не
проводить.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Облік основних засобів здійснювався відповідно  вимогам П(С)БО 7
"Основні засоби", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України
№ 92 від 27 квітня 2000 року та прийнятій  обліковій політиці
товариства.
На балансі товариства обліковуються основні засоби:
Номер рахунку(суб рахунку) Назва рахунку Сальдо по Д-ту на
01.01.2010року(первісна вартість) тис. грн. Сальдо по Д-ту на
31.12.2010року(первісна вартість)тис. грн.
10 Основні засоби 431121 428364
103 Будинки та споруди 255026 252977
104 Машини і обладнання 167724 167674
105 Транспортні засоби 4708 4409
106 Інструменти, прилади та інвентар 1840  1495
109 Інші основні засоби   0   9
11 Інші необоротні     матеріальні активи 204 214
112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 1619 1586
Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2011
року складає 155429,0 тис. грн. Ступінь зносу складає 36,3 %.,
ступінь придатності складає 63,7 %.
Протягом періоду, що перевірявся, Товариство проводило операції з
придбання основних засобів, вартість яких складає 785,0 тис. грн. та
вибуття на суму 1453,0 тис. грн.
Протягом звітного періоду на товаристві було придбано  основних
засобів первісною вартістю:
- по групі "Будинки і споруди" на суму 148 тис.
грн.; 
- по групі "Машини та обладнання"  на суму         234 тис.
грн.; 
- по групі "Інструменти, прилади, інструменти, (меблі)" на суму 389
тис. грн.;
-  по групі "Інші основні засоби"  на суму      8тис. грн.; 
- по групі "Малоцінні необоротні матеріальні активи"  на суму 9
тис. грн
107 робоча худоба 9 тис.грн.



За звітний період вибуло основних засобів за первісною вартістю:
- по групі "Будинки і споруди" на суму 1290 тис.
грн.; 
- по групі "Машини та обладнання"  на суму     145 тис. грн.; 
- по групі "Транспортні засоби" на суму               18 тис. грн.;

Згідно даних бухгалтерського обліку із загальної вартості основних
засобів передано  в операційну оренду по групі "Транспортні засоби"
основні засоби на суму 341тис. грн.
Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним
методом, що визначено обліковою політикою товариства. Нарахування
амортизації по малоцінним необоротним матеріальним активам
здійснюється у першому місяці використання об'єкта у розмірі 100% їх
вартості. Протягом  звітного періоду метод нарахування амортизації
залишається незмінним. Сума нарахованої амортизації основних засобів
за звітний період складає 19090 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Облік основних засобів здійснювався відповідно  вимогам П(С)БО 7
"Основні засоби", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України
№ 92 від 27 квітня 2000 року та прийнятій  обліковій політиці
товариства.
На балансі товариства обліковуються основні засоби:
Номер рахунку(суб рахунку) Назва рахунку Сальдо по Д-ту на
01.01.2010року(первісна вартість) тис. грн. Сальдо по Д-ту на
31.12.2011року(первісна вартість)тис. грн.
10 Основні засоби 431121 428364
103 Будинки та споруди 255026  252977
104 Машини і обладнання 167724  167674
105 Транспортні засоби 4708   4409
106 Інструменти, прилади та інвентар1840 1495
107 Робоча худоба        0  9
109 Інші основні засоби 204 214
11 Інші необоротні     матеріальні активи
112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 1619 1586
Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2011
року складає 138482тис. грн. Ступінь зносу складає 36,3%., ступінь
придатності складає 63,7%.
Протягом періоду, що перевірявся, Товариство проводило операції з
придбання основних засобів, вартість яких складає 785 тис. грн. та
вибуття на суму 1453 тис. грн.
Протягом звітного періоду на товаристві було придбано  основних
засобів первісною вартістю:
- по групі "Будинки і споруди" на суму 148 тис. грн.; 
- по групі "Машини та обладнання"  на суму    231 тис. грн.; 
- по групі "Інструменти, прилади, інструменти, (меблі)" на суму 389
тис. грн.;
-  по групі "Інші основні засоби"  на суму 8 тис. грн.; 



- по групі "Рогата худоба"  на суму    9 тис. грн.
За звітний період вибуло основних засобів за первісною вартістю:
- по групі "Будинки і споруди" на суму 1290 тис. грн.; 
- по групі "Машини та обладнання"  на суму 145 тис. грн.; 
- по групі "Транспортні засоби" на суму     18 тис. грн.; 
Згідно даних бухгалтерського обліку із загальної вартості основних
засобів передано  в операційну оренду по групі "Транспортні засоби"
основні засоби на суму 244 тис. грн.
Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним
методом, що визначено обліковою політикою товариства. Нарахування
амортизації по малоцінним необоротним матеріальним активам
здійснюється у першому місяці використання об'єкта у розмірі 100% їх
вартості. Протягом  звітного періоду метод нарахування амортизації
залишається незмінним. Сума нарахованої амортизації основних засобів
за звітний період складає 19090 тис. грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень

В діловій діяльності можливі наступні фактори ризику:
-нестабільність економічної ситуації;
-нестабільність законодавства України; 
-стихійні лиха та інші форс-мажорні обставини.
За 2008 рік проведена  реконструкція виробництва, проведення
будівництва другої черги (2 котли Е-16-3,9-360-Д- вид палива лушпиння
соняшника з системою утилізації випарів) нового енергетичного
комплексу ( промислової ТЕЦ) для забеспечення Товариства власною
тепловою енергією.
В 2008 році введено в дію 1 котел : ДЕ-25-1,4-250Г М О - вид палива
газ,мазут.В 2009році введено в експлуатацію турбогенератор 1,7 МВт
для забеспечення Товариства власною електричною енергією.
Основною проблемою , яка має вплив на дiяльнiсть пiдприємства- це
вiдсутнiсть коштiв на закупку власної сировини .Високi кредитнi
ставки банку не дозволяють пiдприємству одержувати кредити для
закупiвлi власної сировини. 
У 2005-2011 роках вивiз олiйної сировини значно скоротився i
вiтчизнянi товаровиробники змогли  завантажити власнi потужностi
сировиною.  Так ПАТ "Кiровоградолiя" працювало протягом
року.Коефiцiєнт завантаження виробничих потужностей  у 2005-2011
роках  склав  більше100 %.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства

Штрафні санкції
Протягом 2011 року проводилися перевірки Пенсійним фондом , Фондом
зайнятості , Фондом соціального страхування , Фондом Чорнобиля ,
згідно актів перевірок нарахування заробітної плати та утримання
податків проводилося на основі "Положень по нарахуванню та утриманню
заробітної плати" , розбіжностей по нарахуванню не виявлено.
Заробітна плата нараховувалася на підставі Положень , наказів та
посадового розкладу.
Згідно актів перевірок в бухгалтерському обліку ПАТ "Кіровоградолія"
порушень не виявлено, штрафні санкції за порушення законодавства не
нараховувалися.



Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента

Керівництво  пiдприємства приклало значнi зусилля для початку роботи
в новому сезонi , про що свiдчать проведена реконструкцiя
олiйно-жирового виробництвапоглиблений капiтальний ремонт обладнання
та заключенi договори на переробку насiння соняшника з ТОВ
"Кернел-Трейд".На пiдставi заключених договорiв на спiвпрацю з ТОВ
"Кернел-Трейд" профiнансувало капiтальний ремонт пiдприємства,
збiльшило кiлькiсть переробки давальницької сировини.Потужностi
пiдприємства в 2011 роцi завантаженi на 100 %, за 2011 рiк
перероблено 422,99  тис.тонн насiння соняшника, вироблено 185,87
тис.тонн олiї.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів

Всi договори, укладенi пiдприємством  на переробку давальницької
сировини, виконуються згiдно графiка поставок.

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)

Стратегія подальшої діяльності емітента
-- буріння скважини з метою отримання води для потреб виробництва%
-- заміна очисних споруд на менш енергоємні.

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

У зв'язку з тим що інвестор емітентаТОВ "Кернел-Капітал"  володіє
99,1775 % статутного фонд  ПАТ "Кіровоградолія" тому політика
діяльності емітента та всі дослідження і розробки проводяться
інвестором.

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

Протягом останніх п'яти років емітент не виступав жодною стороною
судових справ.

Інша інформацію, 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

Розрахунковий рахунок № 26005010401702  , МФО 300346 ,Відділення
"Кіровоградське ПАТ "Альфа-Банк"
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами
фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента розкрита в
фінансовому звіті Товариства в повному обсязі..



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

  292639.0001.Виробничого призначення   272935.000     3519.000        0.000   296158.000   272935.000

  178689.000- будівлі та споруди   169121.000     2985.000        0.000   181674.000   169121.000

  113163.000- машини та обладнання   103192.000      518.000        0.000   113681.000   103192.000

     738.000- транспортні засоби      565.000       16.000        0.000      754.000      565.000

      49.000- інші       57.000        0.000        0.000       49.000       57.000

       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

  292639.000Усього   272935.000     3519.000        0.000   296158.000   272935.000

Пояснення : До основних засобiв Товариства вiдносяться матерiальнi активи, очикуваний

термiн корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року i

первисна вартiсть яких бiльше 1000 грн. У 2011 роцi знос (амортизацiя)

основних засобiв в бухгалтерському облiку нараховувався згiдно облiкової

полiтики та П(С)БО 7 по кожнiй одиницi основних засобiв прямолiнiйним методом

нарахування амортизацiї. У податковому облiку нарахування амортизацiї з

01.04.2011р. проводилося вiдповiдно до ст.145 Податкового Кодексу України До

малоцiнних необоротних матерiальних активiв Товариства вiдносяться активи,

строком служби бiльше року, та вартiсна оцiнка яких не перевищує 1000 грн.

(згiдно п.5 П(С)БО № 7 "Основнi засоби" та облiковiй полiтицi, пункт 12 наказу

№ 3 вiд 17.01.2011 р). Знос по малоцiнним необоротним матерiальним активам в

бухгалтерському облiку нараховується в розмiрi 100% при введеннi їх в

експлуатацiю (пункт 13 наказу № 3 вiд 17.01.2011 р.).

  Облік основних засобів здійснювався відповідно  вимогам П(С)БО 7 "Основні

засоби", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27

квітня 2000 року та прийнятій  обліковій політиці товариства.

На балансі товариства обліковуються основні засоби:



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал

Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99  N 87.

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні

активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх

періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(272081.000 тис.грн. ) більше скоригованого

статутного капіталу(105527.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3

Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi

статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період

      272081

      105527

      105527

      212343

      105527

      105527



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за

корист. коштами

(% річних)

Непогашена

частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник

нення

Дата

погашення

Кредити банку, у тому числі : X       40909.00X X

Довгостроковi кредити (вiдсотки за кредит  Lidor + 1%)   1.000       40909.0004.04.2008 31.03.2018

Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним

випуском):
X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X

За векселями (всього) X           0.00X X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними

цінними паперами) (за кожним видом):
X           0.00X X

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за

кожним видом):
X           0.00X X

Податкові зобов'язання X         192.00X X

Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X

Інші зобов'язання X       21012.00X X

Усього зобов'язань X       62113.00X X

Опис: Розкриття iнформацiї за видами зобов`язань,

вiдображених у звiтностi, їх визнання, облiк та оцiнка 

повнiй мiрi вiдповiдають встановленим вимогам

П(С)БО №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000р. №20.



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

18.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента20.04.2011

25.08.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента26.08.2011

10.10.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента11.10.2011



2009

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1  1  0

20102  1  0

20113  2  1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

Реєстраційна комісія

Так

Акціонери

Реєстратор

Ні

X

X

X

Інше д/н

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку

Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні

X

X

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

Підняттям карток

Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X

X

Підняттям рук X

Інше д/н

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

Реорганізація

Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні

X

X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше Схвалити укладення Товариством Кредитного Договору, відповідно до якого Товариство, зокрема,

поручається перед Організатором, Кредитним Агентом, Первинними Кредитодавцями та іншими

Фінансовими Сторонами (Finance Parties) (як цей термін визначений в Кредитному Договорі) за

виконання Позичальником його зобов'язань за Кредитним Договором та іншими Фінансовими

Документами (Finance Documents) (як цей термін визначений в Кредитному Договорі), а також

схвалити виконання і здійснення Товариством всіх умов і операцій, передбачених Кредитним

Договором.

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

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

X

Депозитарій X

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

X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ? _____Ні



Органи управління

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

Стратегичного планування

Так

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Ні

X

X

X

Іншi

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві

(осіб)

  1

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою

Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____ 10

  0

Кількість представників державиі   0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   1

Інвестиційний X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами

(так/ні) ?
_____Так

X

X

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше д/н

X

X

X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства

Так

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

Ні

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

Інше

X

X

X

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

X

Іншi



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

Члени правління ( директор )

Загальний відділ

Засідання
правління

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?

Кількість членів ревізійної комісії _____  0

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ ( юрист )

Секретар правління

Секретар загальних зборів

осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 0

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Ні

Секретар спостережної ради

Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інше Склад (перелiк) органiв управлiння Товариством.

Управлiння Товариством здiйснюють:

 - загальнi збори Товариства;

 - наглядова рада Товариства;

 - директор Товариства.

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів

Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Обрання та відкликання голови правління

Обрання та відкликання членів правління

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Обрання голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Затвердження аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні



Чи 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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства

Так

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Ні

X

Інше

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X

X

X

X

X

X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії

документів

надаються

на запит

акціонера

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація

розповсюджу

ється на

загальних

зборах

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

Інформація про склад органів управління
товариства

Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення

Розмір винагороди посадових осіб АТ

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

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 ?

Не проводились взагалі

Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів

Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X

X

X

Інше д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______Ні



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень

Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні

X

Інше д/н

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

Ревізійна комісія

Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи

Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше д/н

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

X

X

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились

Інше Склад (перелік) органів управління Товариством. Управління Товариством здійснюють:

 - загальні збори Товариства;

 - наглядова рада Товариства;

 - директор Товариства.

X

X

X

X

За зверненням виконавчого органу

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

X

X

X

X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

Випуск акцій

Так

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Ні

X

Інше д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Ні

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

X

X

X

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 має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його

прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________власного кодексу  акціонерне товариство не має.

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?

(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________власного кодексу  акціонерне товариство не має.
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________

______

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Так

Не задовольняв професійний рівень особи

Так

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

Ні

Інше Зміни в законодавстві України на ринку цінних паперів.

акціонерів

суду

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі -
особа)?

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,

найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть 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.

4.Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або

про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові

характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського

обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами,  в тому числі в межах однієї

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема

загальний стаж аудиторської діяльності;

кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року;

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора;

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;

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.



13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових

послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого

розглядати скарги;

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених

скарг);

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою

та результати їх розгляду.



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої

продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої

продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

   1 переробка насіння соняшнику 422996       105025.60           88.00 422996      1050256.00           88.00

   2 елеваторно-складські послуги 0         1632.90            2.00 0         1632.90            2.00

   3 Виробництво електроенергій 8935000        12356.50           10.00 8935000        12356.50           10.00



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 3

   1 матеріальні витрати           33.40

   2 витрати на оплату праці           28.40

   3 відрахування на соціальні заходи            9.50

   4 амортизація           19.20

   5 інші операційні витрати            9.50



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Публічне акціонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО НЕРАФIНОВАНИХ ОЛIЇ ТА ЖИРIВ

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________25013 КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ КIРОВСЬКИЙ Р-Н УКРАЇНА ,

М. КIРОВОГРАД ВУЛ. УРОЖАЙНА , 30

00373869

3510136300

233

      6024

15.41.0

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2011 р.

Актив Код рядка На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 235 235

Основні засоби:

залишкова вартість 030 292639 272935

первісна вартість 031 431121 428364

знос 032 ( 138482 ) ( 155429 )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 -- --

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 296138 275073

ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 29024 3133

готова продукція 130 784 73

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 26528 54414

первісна вартість 161 26528 54414

резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 8183 1917

Інша поточна дебіторська заборгованість 210          235           23

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ,

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 1720 1670

первісна вартість 011 1937 1937

накопичена амортізація 012 ( 217 ) ( 267 )

Інші фінансові інвестиції 045 6 6

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- --

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --

незавершене виробництво 120 -- --

Товари 140 8 12

Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 2811 --

З нарахованих дохідів 190 -- --

Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість 035 -- --

первісна вартість 036 -- --

накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 1538 227

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 -- --

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 -- --

Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 3544 8847

з бюджетом 550 219 192

із внутрішніх розрахунків 600 -- --

Інші поточні зобов'язання 610 1755 10803

Усього за розділом IV 620 50636 21204

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --

Баланс 640 364507 335181

Пасив Код рядка На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

І. Власний капітал

Статутний капітал 300 105527 105527

Пайовий капітал 310 -- --

Додатковий вкладений капітал 320 -- --

Інший додатковий капітал 330 131938 172643

Резервний капітал 340 600 600

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 ( 25722 ) ( 6689 )

Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )

Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

272081212343380Усього за розділом I

ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 1370 987

Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --

416 -- --

Цільове фінансування 420 -- --

9871370430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 -- --

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 52195 40909

Відстроченні податкові зобов'язання 460 47963 --

Інші довгострокові зобов"язання 470 -- --

40909100158480Усього за розділом III

зі страхування 570 311 260

з оплати праці 580 682 622

з учасниками 590 -- --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 44125 480

з позабюджетних платежів 560 -- --

Фінансова звітність ПАТ "Кіровоградолія" складається своєчасно, у повній мірі і  відповідає вимогам П(С)БО. Бухгалтерський облік на

підприємстві ведеться за журнально-ордерною формою та відповідає вимогам, викладеним в Законі України "Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні" № 996-ХIV від 16 липня 1999 р., з урахуванням змін та доповнень.

У відповідності до норм ведення бухгалтерського обліку в товаристві прийнятий Наказ № 58  від 04.01.2011 року "Про організацію

бухгалтерського обліку та облікову політику товариства", згідно якого облікова політика в товаристві є єдиною і незмінною. 

Визнання, класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку в товаристві проводиться у відповідності з П(С)БО № 8 "Нематеріальні

активи", № 9 "Запаси", № 7 "Основні засоби" та іншими П(С)БО якими визначаються активи.

Відповідно до наказу про облікову політику Товариством до складу основних засобів відносяться товарно-матеріальні цінності очікуваний строк

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 151 331

в іноземній валюті 240 -- 16

Інші оборотні активи 250 645 189

Усього за розділом II 260 68369 60108

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 -- --

Баланс 280 364507 335181

у т.ч. в касі 231 -- --

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

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

утримуваними для продажу

605 -- --

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) --



Директор

Головний бухгалтер

________

________

Петровський Олег Володимирович

Павлова Тетяна Андрiївна

корисного використання яких більше одного року.

Оцінка основних засобів, облік надходжень, ліквідації та реалізації основних засобів протягом звітного року проводилися відповідно до

Положення(стандарту) бухгалтерського обліку 7  "Основні засоби" - П(С)БО 7.

Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків,

встановлених для кожного об'єкта основних засобів 

Матеріальні активи з терміном корисного використання понад один рік, вартістю менше 1000,0 грн. вважаються малоцінними необоротними

активами, нарахування амортизації по таких активах здійснюється методом зменшення залишку за нормою амортизації в розмірі 100% в момент

передачі в експлуатацію.

Визнання та оцінка нематеріальних активів, облік їх надходжень, ліквідації та реалізації  проводилися відповідно до вимог Положення(стандарту)

бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" - П(С)БО 8. 

Запаси. - Первісна оцінка запасів, оцінка вибуття запасів, оцінка запасів на дату балансу проводилася відповідно до вимог Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 9 "Запаси", облікової політики Товариства, Iнструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99 № 291.  Облікові

дані підтверджуються первинними документами.

" Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності за методом ФIФО П(С)БО №9 "Запаси". 

Власним капіталом товариства є частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань підприємства.

Статутний фонд товариства складає 65527060,00 грн., який розподiлено на 3276353 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 20,0 грн.

кожна. 



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акціонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО НЕРАФIНОВАНИХ ОЛIЇ ТА ЖИРIВ

Одиниця виміру: тис. грн.

00373869

3510136300

      6024

233

15.41.0

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2011 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

Публічне акціонерне товариство , створене на основі

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010       142959       337069

Податок на додану вартість 015 ( 23827 ) ( 45755 )

Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (    --    ) (    --    )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035       119132       291314

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 98745 ) ( 279248 )

Валовий:

Прибуток 050        20387        12066

Збиток 055 (    --    ) (    --    )

Інші операційні доходи 060        12723        46367

Адміністративні витрати 070 ( 6542 ) ( 6055 )

Витрати на збут 080 ( 4 ) ( 640 )

Інші операційні витрати 090 ( 11483 ) ( 47434 )

Прибуток 100        15081         4304

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) (    --    )

Дохід від участі в капіталі 110     --     --

Інші фінансові доходи 120     --     --

Інші доходи 130          404         1786

Фінансові витрати 140 ( 87 ) ( 1080 )

Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )

Інші витрати 160 ( 2312 ) ( 1456 )

Прибуток 170        13086         3554

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061     --     --

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091 (    --    ) (    --    )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 (    --    ) (    --    )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки

необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176     --     --

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних

активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177 (    --    ) (    --    )

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230        54284       175840

Витрати на оплату праці 240        17477        20670

Відрахування на соціальні заходи 250         6040         7310

Амортизація 260        19091        14542

Інші операційні витрати 270         9617         6030

Разом 280       106509       224392

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300      5276353      5276353

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310      5276353      5276353

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320       3.58164000       0.38265000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330       3.58164000       0.38265000

Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Директор __________ Петровський Олег Володимирович

Головний бухгалтер __________ Павлова Тетяна Андрiївна

Фінансові результати підприємства за звітний період відображено згідно вимог П(С)БО №3 "Звіт про фінансові результати" та П(С)БО 17 "Податок

на прибуток" і побудовані на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та

впровадженої облікової політики товариства. 

В цілому облік доходів та витрат виробництва в товаристві ведеться згідно вимог чинного законодавства. 

Критерії та період визнання доходу в товаристві за звітний рік відповідають вимогам П(С)БО №15 "Дохід", з відповідним відображенням доходів

товариства в бухгалтерському обліку на рахунках 7 класу "Доходи і результати діяльності".

Облік витрат в бухгалтерському обліку в 2011 році відповідає наказу про облікову політику товариства та не суперечить положенням П(С)БО № 16

"Витрати". Відображення витрат підприємства проводиться на рахунках 9 класу "Витрати діяльності".

В результатi фiнансово-господарськоi дiяльностi у звiтному фiнансовому   роцi було отримано прибуток  в сумі 18898 тис. грн. 

    --    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:

        2019       18898220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку

(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

        2019       18898190Прибуток

( 1535 )( -5812 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

131(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою     --



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акціонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання ____________________________

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО НЕРАФIНОВАНИХ ОЛIЇ ТА ЖИРIВ

Одиниця виміру: тис. грн.

00373869

3510136300

233

15.41.0

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2011 рік

Стаття Код

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

1 2 3

2012 01 01

4

I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010       147420       337069

          Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Погашення векселів одержаних 015     --     --

Покупців і замовників авансів 020         7976     --

Повернення авансів 030        24877        12998

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035     --     --

Бюджету податку на додану вартість 040     --     --

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045     --     --

Отримання субсидій, дотацій 050     --     --

Цільового фінансування 060            7     --

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070     --     --

Інші надходження 080         8659        68175

090        37464       274378

          Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

Авансів 095        57626     --

Повернення авансів 100        46329        23935

Працівникам 105        17576        20243

Витрат на відрядження 110          158     --

Зобов'язань з податку на додану вартість 115         1175     --

Зобов'язань з податку на прибуток 120     --     --

Відрахувань на соціальні заходи 125         6037         8590

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130          615          557

Цільових внесків 140     --     --

Інші витрачання 145         9755        68553

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150        12204        21986

Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170        12204        21986

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180     --     --

Реалізація:

          фінансових інвестицій

          необоротних активів 190          166          821

          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220     --     --

Інші надходження 230     --     --

210     --     --

Отримані:

          відсотки

          необоротних активів 250          760         3180

          майнових комплексів 260     --     --

240     --     --

Придбання:

          фінансових інвестицій

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



1 2 3 4

Інші платежі 270     --     --

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280         -594        -2359

Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300         -594        -2359

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

310     --     --Надходження власного капіталу

Отримані позики 320     --     --

Інші надходження 330     --     --

Погашення позик 340        11414        19550

Сплачені дивіденди 350     --     --

Інші платежі 360     --     --

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370       -11414       -19550

Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390       -11414       -19550

Чистий рух коштів за звітний період 400          196           77

Залишок коштів на початок року 410          151           74

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420     --     --

Залишок коштів на кінець року 430          347          151

Директор __________ Петровський Олег Володимирович

Головний бухгалтер __________ Павлова Тетяна Андрiївна

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) складений з використанням
прямого методу, який передбачає визначення чистого надходження чи
видатку у розрізі операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та
відповідає вимогам П(С)БО № 4 "Звіт про рух грошових коштів",
затвердженого тим же наказом Міністерства фінансів  від 31.03.1999 р.№
87 з внесеними змінами до П(С)БО № 4 наказом Міністерства фінансів
України від 10.06.2010 р. № 382.
Облік грошових коштів в касі підприємства відповідає вимогам
"Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні", затвердженого Постановою Правління Національного банку
України від 15.12.2004 р. №637.
Склад грошових коштів на кінець 2011 року:
поточний  рахунок - 374 тис. грн. 
Сальдо грошових коштів, які є в наявності у підприємства і недоступні
до використання відсутнє. 

 



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акціонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання _____________________________

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО НЕРАФIНОВАНИХ ОЛIЇ ТА ЖИРIВ

Одиниця виміру: тис. грн.

00373869

3510136300

      6024

233

15.41.0

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011

Стаття Код

1 2 3 4

Публічне акціонерне товариство , створене на основі

Залишок на початок

року 010       105527     --

Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатко-

вий

вкладений

капітал

Інший

додатко-  вий

капітал

5 6

    --       131938

7 8

         600       -25722

Резервний

капітал

Нерозподіле

ний

прибуток

Неоплачений

капітал

Вилучений

капітал

9 10

    --     --

Разом

11

      212343

Коригування: Зміна

облікової політики
020

Виправлення

помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований

залишок на початок

року
050

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --           -3     --     --           -3

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

      105527     --     --       131938          600       -25725     --     --       212340

Переоцінка активів:

Дооцінка основних

засобів
060     --     --     --         -135     --          135     --     --     --

Уцінка основних

засобів
070     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка

незавершеного

будівництва
080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка

незавершеного

будівництва
090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка

нематеріальних

активів
100

Уцінка

нематеріальних

активів
110

120

Чистий прибуток

(збиток) за звітний

період
130

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

(дивіденди)
140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --        40840     --     --     --     --        40840

    --     --     --     --     --        18898     --     --        18898

2012 01 01

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Спрямування

прибутку до

статутного капіталу
150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до

Резервного капіталу 160     --     --     --     --     --     --     --     --     --

170     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників:

Внески до капіталу
180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення

заборгованості з

капіталу
190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення

капіталу: Викуп

акцій (часток)
210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж

викуплених акцій

(часток)
220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання

викуплених акцій

(часток)
230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в

капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Зменшення

номінальної

вартості акцій
250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в

капіталі: Списання

невідшкодованих

збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно

отримані активи 270     --     --     --     --     --     --     --     --     --

280     --     --     --     --     --            3     --     --            3

Разом змін в

капіталі 290     --     --     --        40705     --        19036     --     --        59741

Залишок на кінець

року 300       105527     --     --       172643          600        -6689     --     --       272081

Статутний фонд товариства складає 65527060,00грн., який розподiлено на 3276353  простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 20,0 грн. кожна.

Станом на 31.12.2011 року сплачено 100 вiдсоткiв статутного капiталу. Товариство за звiтний рiк не передбачало i не здiйснювало передплату

акцiй, а отже i не отримувало коштiв в ходi передплати. У власностi членiв виконавчого органу товариства у звiтному 2011 роцi перебувало 0

простих iменних акцiй, що становить 0,0 % вiд Статутного фонду товариства. Перелiк осiб, частка яких у Статутному фондi товариства дорiвнює

або перевищує 5% Статутного фонду за 2011 рiк:

1. ТОВ "Кернел - Капітал" - 99,1776 % акцій.

2. Фiзичнi особи - вiдсутнi. 

Розподiлу дивiдендiв та повернення капiталу у звiтному перiодi не було.



Павлова Тетяна Андрiївна_______Головний бухгалтер

Петровський Олег Володимирович_______Директор



Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОЛIЯ"

Територія КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО , СТВОРЕНЕ НА ОСНОВI  ПРИВАТИЗАЦIЇ

Организаціно-правова форма господарювання _____________________________________________________________ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО НЕРАФIНОВАНИХ ОЛIЇ ТА ЖИРIВ

За ЄДРПОУ 00373869

За КОАТУУ 3510136300

За CПОДУ       6024
За КОПФГ 233

За КВЕД 15.41.0

КОДИ

Одиниця виміру: тис. грн.

12 01 01Дата /рік, місяць, число/

Групи нематеріальних

активів

Код

рядка
Залишок на початок року

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Надійшло за

рік

Переоцінка (дооцінка +,

уцінка -)

первісної

(переоціненої

) вартості

накопиченої

амортизації

Вибуло за рік

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Нараховано

амортизації

за рік

Втрати від

зменшення

корисності за

рік

Залишок на кінець року

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Інші зміни за рік

первісної

(переоціненої

) вартості

накопиченої

амортизації

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік
Форма № 5           Код за 1801008

I. Нематеріальні активи.

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

Права користування

природними ресурсами 010 1713 171 -- -- -- 8 -- -- -- -- -- 1713 179

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

Права на комерційни

призначення 030 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на об'єкти промислової

власності 040 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Авторські та суміжні з ними

права 050 13 13 -- -- -- -- -- -- --

060 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші нематеріальні активи
070 211 33 -- -- -- 42 -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- 13 13

-- -- -- --

-- -- 211 75

Разом
080 1937 217 -- -- -- 50 -- -- -- -- -- 1937 267

Гудвіл
090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



Групи основних засобів Код

рядка
Залишок на початок

року

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

Надійшло

за рік

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка

-)

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів,

щодо яких існує обмеження права

власності (081) --

вартість оформлених у заставу

нематеріальних активів (082) --

вартість створених підприємством

нематеріальних активів (083) --

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів,

отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) --

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних

активів, щодо яких існує обмеження права

власності (085) --

II. Основні засоби.

Вибуло за рік

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

8 9

Нарахова

но

амортиза

ції за рік

10

Втрати

від

зменшенн

я

кориснос

ті

11

Інші зміни за рік

первісної

(переоцін

еної)

вартості

зносу

12 13

Залишок на кінець

року

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

14 15

одержані за

фінансовою

орендою

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

16 17

передані в

оперативну оренду

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

18 19

у тому числі

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

Капітальні витрати на

поліпшення земель
110 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Будинки, споруди, та

передавальні пристрої
120 255026 76336 148 -- -- 2314 1024 8511 -- 117 31

Машини та обладнання 130 167724 55139 231 -- -- 871 725 10175 -- 590 473

Транспортні засоби 140 4708 3970 -- -- -- 299 281 154 -- -- --

Інструменти, прилади,

інвентар (меблі)
150 1840 1263 389 -- -- 25 25 184 -- -709 -504

Тварини 160 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- --

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

Інші основні засоби 180 204 155 8 -- -- -- -- 11 -- 2 --

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

Малоцінні необоротні

матеріальні активи
200 1619 1619 4 -- -- 37 38 5 -- -- --

Тимчасові (нетитульні)

споруди
210 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

252977 83854 -- -- -- --

167674 65062 -- -- -- --

4409 3843 -- -- 341 341

1495 918 -- -- -- --

9 -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

214 166 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

1586 1586 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

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



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

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

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

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

Інші необоротні матеріальні

активи
250 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Разом 260 431121 138482 789 -- -- 3546 2093 19040 -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

428364 155429 -- -- 341 341

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) --

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) --

III. Капітальні інвестиції.

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) --

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів (264) --

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(265) --

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) --

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) --

(267) 3083

З рядка 260 графа 15

IV. Фінансові інвестиції.1 2 3

Капітальне будівництво 280 314 235

Придбання (виготовлення) основних засобів
290 471 --

4

Найменування показника Код

рядка

За рік На кінець року

Найменування показника Код

рядка

За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5Придбання (виготовлення) інших необоротних

матеріальних активів 300 -- -- А. Фінансові інвестиції за методом участі в

капіталі в: асоційовані підприємства 350 -- -- --

дочірні підприємства 360 -- -- --

спільну діяльність 370 -- -- --

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

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістюЗ рядка 260 графа 14

(2641) --

(2651) --

(269) --

Придбання (створення) нематеріальних  активів
310 4 --

Придбання (вирощування) довгострокових

біологічних активів
320 -- --



1 2 3 4 1 2 3 4 5

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у

статутному капіталі інших підприємств 380 -- -- --

акції 390 -- -- --

облігації 400 -- -- --

Інші 330 -- --

Разом 340 789 235

інші 410 -- 6 --

Разом (розд.А + розд.Б) 420 -- 6 --

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції

інвестиціх відображені:

(421) 6за собівартістю

(422) --за справедливою вартістю

(423) --за амортизованою собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні  фінансові інвестиції

відображені:

(424) --за собівартістю

(425) --за справедливою вартістю

(426) --за амортизованою собівартістю

1 2 3

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна

оренда активів 440 96 --

4

Операційна курсова різниця 450 175 417

Найменування показника Код

рядка

Доходи Витрати

V. Доходи та витрати

Реалізація інших оборотних  активів 460 735 402

Штрафи, пені, неустойки 470 -- 15

Утримання об'єктів житлово-комунального і

соціально-культурного призначення 480 -- --

Інші операційні доходи і витрати 490 11717 10649

у тому числі відрахування до резерву сумнівних

боргів 491 Х --

непродуктивні витрати та втрати 492 Х --

Б.Доходи і втрати від участі в капіталі за

інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 -- --

дочірні підприємства 510 -- --

спільну діяльність 520 -- --

В.Інші фінансові доходи і витрати:  дивіденди 530 -- Х

Проценти 540 Х 87

Фінансова оренда активів 550 -- --

Г.Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових

інвестицій 570 -- --

Доходи від об'єднання підприємств 580 -- --

Результат оцінки корисності 590 138 18

Інші фінансові доходи і витрати 560 -- --

Неопераційна курсова разниця 600 218 350

Безоплатно одержані активи 610 -- Х

Списання необоротних активів 620 Х 1723

Інші доходи і витрати 630 48 221

1 2 3

Каса 640 --

Найменування показника Код

рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Поточний рахунок в банку 650 347

Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 --

Грошові коншти в дорозі 670 --

Еквіваленти грошових коштів 680 --

Разом 690 347

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання

(691) --яких обмежено

(341) --

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(342) --фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій



Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) --

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) --

контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

1 2 3 4

Види забеспечень і резервів Код

рядка

Залишок на

початок

року

Збільшення за звітний рік

VII. Забеспечення і резерви.

нараховано

(створено)

додаткові

відрахуванн

я

Використов

ано у

звітному

році

Сторновано

невикориста

ну суму у

звітному

році

Сума

очікуваного

відшкодува

ння витрат

іншою

стороною,

що

врахована

Залишок на

кінець року

5 6 7 8 9

Забеспечення на виплату відпусток працівникам
710 1370 1182 -- 1565 -- -- 987

Забеспечення  наступних витрат на додаткове

пенсійне забеспечення
720 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання

гарантийних зобов'язань
730 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на

реструктуризацію
740 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання

зобов'язань щодо обтяжливих контрактів
750 -- -- -- -- -- -- --

760 -- -- -- -- -- -- --

770 -- -- -- -- -- -- --

Резерв сумнівних боргів
775 -- -- -- -- -- -- --

Разом
780 1370 1182 -- 1565 -- -- 987

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

основної діяльності

(633)



1 2 3 4

Найменування показника

Код

рядка

Балансова

вартість на

кінець року

Переоцінка за рік

VIII. Запаси.

збільшення

чистої

вартості

реалізації *

уцінка

5

Сировина і матеріали 800 761 -- --

Найменування показника

Код

рядка

Всього на

кінець року

у т.ч. за строками непогашення

IX. Дебіторська заборгованість.

до 12

місяців

від 12 до 18

місяців

від 18 до 36

місяців

1 2 3 4 5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,

послуги
940 54414 54414 --

6

--

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі

вироби
810 -- -- --

Матеріали сільськогосподарського призначення
860 -- -- --

Поточні біологічни активи
870 -- -- --

Малоцінні та швидкозношувані предмети
880 27 -- --

Паливо 820 1148 -- --

Тара і тарні матеріали 830 3 -- --

Будівельні матеріали 840 -- -- --

Запасні частини 850 1194 -- --

Незавершене виробництво 890 -- -- --

Готова продукція 900 73 -- --

Товари 910 12 -- --

Разом 920 3218 -- --

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю

реалізації (921) --

переданих у переробку (922) --

оформлених у заставу (923) --

переданих на комісію (924) --

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий

рахунок 02) (925) --

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

Інша поточна дебиторська заборгованість 950 23 23 -- --

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) --

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) --

Найменування показника Код

рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

1 2 3

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 --

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не

прийнято (позабалансовий рахунок 072)
980 --

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 --

Найменування показника Код

рядка

Сума

XI. Будівельні контракти.

1 2 3

Заборгованість на кінець звітного року:

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
1160 --

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 --

валова замовникам 1130 --

валова замовників 1120 --

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 --

з авансів отриманих 1140 --

(926) --З рядка 275 графа 4      Баланси запасу, призначені для продажу



Найменування показника Код

рядка

Сума

XII. Податок на прибуток.

1 2 3

Поточний податок на прибуток
1210 -5585

Найменування показника Код

рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

1 2 3

Нараховано за звітний рік
1300 19040

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
1220 --

на кінець звітного року
1225 227

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року
1230 47963

на кінець звітного року
1235 --

Включено до Звіту про фінансові результати - усього
1240 -5812

у тому числі: поточний податок на прибуток
1241 -5585

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242 -227

збільшення (зменшення) відстрочених податкових  зобов'язань
1243 --

Відображено у складі власного капіталу - усього
1250 -47963

у тому числі: поточний податок на прибуток
1251 --

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252 --

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1253 -47963

Використано за рік - усього
1310 19206

у тому числі на: будівництво об'єктів
1311 --

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312 19206

з них машин та обладнання
1313 --

придбання (створення) нематеріальних активів
1314 --

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315 --

1316 --

1317 --



1 2 3

Групи біологічних активів Код

рядка первісна

вартість

XIV. Біологічні активи.

Довгострокові біологічні активи 1410 --

- усього

в тому числі

4

накопич

ена

амортиза

ція

--

5

надійшло

за рік

--

залишок на початок

року

Обліковуються за первісною вартістю

6

первісна

вартість

--

7

накопич

ена

амортиза

ція

--

вибуло за рік

8

нараховано

амортизації

за рік

--

9

втрати від

зменшення

корисності

--

10

вигоди

від

відновле

ння

кориснос

ті

--

первісна

вартість

--

накопичен

а

амортизац

ія

--

залишок на кінець

року

11 12

Обліковуються за справедливою вартістю

13

залишок

на

початок

року

--

14

надійшло

за рік

--

15

зміни

вартості за

рік

--

16

вибуло за

рік

--

17

залишок

на кінець

року

--

робоча худоба 1411 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

продуктивна худоба 1412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

багаторічні насадження 1413 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1414 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

інші довгострокові біологічні активи 1415 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Поточні біологічні активи 1420 --

- усього

в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

біологічні активи в стані біологічних

перетворень

1422 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

1423 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

інші поточні біологічні активи 1424 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

Разом 1430 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) --

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і

(1432) --справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права

(1433) --власності



1 2 3

Найменування показника
Код

рядка

дохід

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

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 1500 --

- усього

в тому числі

4

витрати

5

Вартість

первісного

ивзнання

Результат від первісного

визнання

6 7 8 9 10 11

зернові і зернобобові 1510 --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Витрати

пов'язані з

біологічними

перетвореннями

Уцінка
Виручка від

реалізації

Собівартість

реалізації
реалізації

первісного

визнання та

реалізації

Фінансовий результат

(прибуток+, збиток-) від

з них : пшениця 1511 -- -- -- -- -- -- -- -- --

        соя 1512 -- -- -- -- -- -- -- -- --

соняшник 1513 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ріпак 1514 -- -- -- -- -- -- -- -- --

цукрові буряки (фабричні) 1515 -- -- -- -- -- -- -- -- --

картопля 1516 -- -- -- -- -- -- -- -- --

плоди ( зерняткові, кісточкові ) 1517 -- -- -- -- -- -- -- -- --

інша продукція рослинництва 1518 -- -- -- -- -- -- -- -- --

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 1520 --

- усього

в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- --

1530 -- -- -- -- -- -- -- -- --приріст живої маси - усього

1531 -- -- -- -- -- -- -- -- --з нього :   великої рогатої худоби

1532 -- -- -- -- -- -- -- -- --            свиней

1533 -- -- -- -- -- -- -- -- --молоко

1534 -- -- -- -- -- -- -- -- --вовна

1535 -- -- -- -- -- -- -- -- --яйця

1536 -- -- -- -- -- -- -- -- --інша продукція тваринництва

1537 -- -- -- -- -- -- -- -- --додаткові біологічні активи тваринництва

1538 -- -- -- -- -- -- -- -- --продукція рибництва

1539 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1540 -- -- -- -- -- -- -- -- --Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні

активи - разом

Директор Петровський Олег Володимирович

Головний бухгалтер Павлова Тетяна Андрiївна


