Публiчне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ" направляє річну інформацію емітента
цінних паперів звіт за 2012 рік.

В.О.Директора
(посада)

_______________
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Дата

23.05.2013

Лазаревич Дмитро Анатолiєвич
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

В.О.Директора

Лазаревич Дмитро Анатолiєвич

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

23.05.2013
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00373869

1.4. Місцезнаходження емітента

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

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0522 390-128; 390118; 390115 бух факс 24-59-78

1.6. Електронна поштова адреса емітента

kd_olija@emitent.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2013
Дата

2.2. Річна інформація опублікована у № 82 Бюлетень "Цiнних паперiв України"
номер та найменування офіційного друкованого видання

30.04.2013
Дата

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

22.05.2013

http://kirovogradoliya.pat.ua/
(адреса сторінки в мережі Інтернет)

Дата

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)
27. Аудиторський висновок.
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .
30. Примітки: 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
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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. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1.Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ"

3.1.2. Скорочене найменування

ПАТ "Кiровоградолiя"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

3.1.4. Область, район
3.1.5. Поштовий індекс
3.1.6. Населений пункт
3.1.7. Вулиця, будинок

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

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

14441200000000620
06.04.1993
Виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради.
105527060.00
105527060.00

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

Вiддiлення "Кiровоградське ПАТ "Альфа-Банк"

3.3.2. МФО банку
3.3.3. Поточний рахунок
3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

300346
26005010401702
вiдсутнiй

3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок

00
0000

3.4. Основні види діяльності
10.41 ВИРОБНИЦТВО ОЛІЇ ТА ТВАРИННИХ ЖИРІВ
35.11 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ
46.33 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ МОЛОЧНИМИ ПРОДУКТАМИ, ЯЙЦЯМИ, ХАРЧОВИМИ ОЛIЯМИ ТА ЖИРАМИ

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

1
Дозвiл на спецiальне водокористування

Номер ліцензії
(дозволу)

2
10035 А/Кiр

Дата видачі

3
17.03.2008

Державний орган, що видав

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

4
5
Державне управлiння екологiчної безпеки в Кiровоградськiй 07.02.2014
областi
року

Опис

Спецiальне водокористування .
Водокористування дозволяється при дотриманнi слiдуючих умов:
а) забiр та використання свiжої води (тис.м. куб. рiк , м. куб/добу):
-- iз поверхневих водоймищ не бiльше 242.07 тис.м.куб. рiк,707.63 м куб./добу
-- пiдземних вод не бiльш 290.30 тис.м.куб/рiк, 806.40 м.куб./добу
б) об"єми та категорiї отримуємої води вiд iнших пiдприємств не бiльш (тис.м.куб/рiк, м.куб/добу) ТОВ "Водне господарство" 627.52 тис.м.куб/рiк, 1745.08
м.куб./добу.
г) можливе обмеження водоспоживання в маловоднi роки згiдно ст.49 Водного кодексу України.
Виконувати заходи по охоронi та рацiональному використанню водних ресурсiв та по запобiганню їх вiд забруднення.
Не порушувати вимоги Водного кодексу України.
Постiйно вести первинний облiк води.
При змiнi умов водокористування та за мiсяць до закiнчення термiну дiї дозволу переоформити дозвiл на спецiальне водокористування.
Лiцензiя на придбання , зберiгання, перевезення ,
Серiя АТ №576925 25.01.2012
Державна служба України з контролю за наркотиками
09.12.2016
використання прекурсорiв (списку 2 таб.1У ) "Перелiку
року
наркотичних засобiв психотропних речовин i прекурсорiв"
Опис
Придбання , зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таб.1У) "Перелiку наркотичних засобiв психотропних речовин i прекурсорiв)
Лiцезiя на надання послуг з перевезеня пасажирiв i
Серiя АВ № 616076 29.02.2012
Мiнiстерство транспорту та зв"язку України.
небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом.

термiн
необмежений

Опис
дозволений вид робiт - внутрiшнi перевезення пасажирiв легковими автомобiлями на замовлення.
Дозвiл на викиди забрюднюючих речовин в атмосферне
3510136300-147
29.01.2009
Державне управлiння охорони навколишнього середовища в 29.01.2014 р.
повiтря стацiонарними джерелами.
Кiровоградськiй областi.
Опис

Умови, якi встановлюються в дозволi та дозволенi обсяги викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами додаються а саме:
-- речовини у виглядi твердих суспендованих частинок .
Даним Дозволом скасовуються Дозвiл № 350035 вiд 10.08.2005 року та Дозвiл № 3510136300-39 вiд 26.07.2007 року про внесення змiн до дозволу № 350035.
Лiцензiя на виробництво електричної енергiї
серiя АТ № 578504 15.09.2011
Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики
31.08.2021
України (НККРЕ)
року.
Опис

Виробництво електричної енергiї.
Строк дiї лiцензiї з 03.09.2011 по 31.08.2021 року.
Дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї03.09.2011 року № 1525

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Укролiяпром"
Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01001, м.Київ, вул Грiнченка, 1.
Основним видом дiяльностi пiдприємства є переробка олiйно-жирових культур.
Основною культурою переробки на ПАТ "Кiровоградолiя" являється насiння соняшника, яке складає 100%
олiйної 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

РВ ФДМУ по Кiровоградськiй областi та орендарi
Кiровоградського олiєекстракцiйного заводу

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника
13747462

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Місцезнаходження

25006 Кiровоградська область Кiровський м.Кiровоград Глiнки, 2

0.000000000000

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

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

0.000000000000
Усього 0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Iнформацiя про чисельнiсть.
За 2012 рiк середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв емiтента склала 341
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
3860 грн. за 2012 рiк проти 3606 грн. у вiдповiдному перiодi минулого року, що
складає 107 %.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв за 2012 рiк склав 15794,3
тис. грн.. проти
16400,8 тис. грн.. за вiдповiдний перiод минулого року, що складає 96,3 %.
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

6.1.1. Посада

В.О. Директора

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

Лазаревич Дмитро Анатолiйович

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

ЕА 375770 05.12.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй
областi

6.1.4. Рік народження

1977

6.1.5. Освіта

Вище, Кiровоградський державний технiчний унiверситет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та ПАТ "Кiровоградолiя", заступник директора з виробництва
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Змiни у складi посадових осiб вiдбулися В.О. Директора Лазаревич Дмитро Анатолiйович
(паспорт: серiя ЕА номер 375770 виданий Квровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 05.12.1997)
призначена на посаду згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол вiд 07.12.2012 року) з 08.12.2012 року на строк,
передбачений статутом. До цього обiймав посаду заступником директора з виробництва на ПАТ
"Кiровоградолiя". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини
немає, оплата працi згiдно штатного розспису акцiонерного товариства. Повноваження та обов"язки директора
визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та
органiзацiя господарської,кадрової, фiнансово-економiчної роботи, забезпечення дiяльностi Товариства всiх його
структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв, органiзацiя виконання рiшень
загальних зборiв та ради Товариства.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Павлова Тетяна Андрiївна

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 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй
областi

6.1.4. Рік народження

1957

6.1.5. Освіта

вища , економiст Одеський iнститут народного господарства, 1983 рiк.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

18

6.1.7. Найменування підприємства та Заступник головного бухгалтера ВАТ "Кiровоградолiя"
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має , оплата працi згiдно штатного
розспису акцiонерного товариства. Обов"язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, та посадової
iнструкцiї про головного бухгалтера. Посад на iнших пiдриємствах не займає.

6.1.1. Посада

Голова та члени Наглядової ради

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

ТОВ "Кернел-Капiтал"

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

32768392

6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Адреса юридичної особи: 01135, м.Київ, Дмитрiвська 92-94
До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, статутом, а також переданих
на вирішення наглядової ради загальними зборами.
До виключної компетенції наглядової ради належить:
9.2.1 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
товариства;
9.2.2 підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
9.2.3 прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту
товариства та у випадках, встановлених законом;
9.2.4 прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
9.2.5 прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
9.2.7 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
9.2.8 обрання (персональне призначення) та відкликання повноважень (звільнення, переведення тощо)
директора;
9.2.9 затвердження умов контрактів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру його винагороди;
9.2.10 прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здійснюватиме його повноваження;
9.2.11 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (крім тих, обрання та
припинення повноважень яких віднесено до компетенції загальних зборів);
9.2.12 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
9.2.13 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
9.2.14 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів;
9.2.15 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних
зборів та мають право на участь у загальних зборах;
9.2.16 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях
(асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні), припинення (реорганізацію,
ліквідацію), виділ інших юридичних осіб (у тому числі дочірніх підприємств (товариств), про здійснення
Товариством внесків до статутного капіталу юридичної особи, про затвердження установчих документів дочірніх
підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частка (акція, пай) у статутному капіталі яких належить
Товариству, про створення та припинення (закриття, ліквідацію) відокремлених підрозділів Товариства, про
затвердження положень про них та внесення до них змін тощо;
9.2.17 вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом у разі злиття, приєднання, поділу,
виділу або перетворення товариства;
9.2.18 прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства; у випадках прийняття загальними зборами рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством, - прийняття рішення про вчинення конкретних значних правочинів в межах
попереднього схвалення загальними зборами.
9.2.19 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
9.2.20 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
9.2.21 прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або
депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру

оплати його послуг;
9.1.22 надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
9.2.23 прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби
внутрішнього аудиту);
9.2.24 утворення і відкликання посади корпоративного секретаря, персональне обрання та відкликання
корпоративного секретаря;
9.2.25. утворення комітетів наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення
та підготовки;
9.2.26 у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення
Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
9.2.27 затвердження порядку використання коштів резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та
статутом;
9.2.28 визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
9.2.29 затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
9.2.30 визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційною
інформацією щодо діяльності Товариства, вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
9.2.31 надання згоди на вчинення Товариством, або від імені Товариства, або в інтересах Товариства правочинів
(у т.ч. договорів, попередніх договорів, угод, контрактів тощо):
" які передбачають передачу (відчуження) або набуття в будь-який спосіб (купівля-продаж, міна, дарування
тощо) Товариством права власності на рухоме майно з ціною в українських гривнях, що перевищує еквівалент 40
000 ЄВРО за офіційним обмінним курсом, встановленим Національним банком України на дату розгляду такого
питання;
" з однією і тією ж особою (у тому числі суб'єктом господарювання) протягом календарного кварталу на суму,
що перевищує еквівалент 40 000 ЄВРО за офіційним обмінним курсом, встановленим Національним банком
України на дату розгляду такого питання;
" за якими Товариство поручається за виконання зобов'язань третіми особами;
" застави чи іпотеки, де Товариство виступає заставодавцем, іпотекодавцем чи майновим поручителем;
" які передбачають передачу Товариством права власності на нерухоме майно, цінні папери або передачу прав
вимоги;
" щодо залучення кредитних ресурсів;
" щодо надання і отримання позик та позичок;
" наслідком яких є надання у користування третім особам власного або орендованого майна Товариства, у т.ч.
у суборенду, правочинів щодо припинення або зміни умов користування Товариством орендованим майном, у
тому числі земельними ділянками;
" про спільну діяльність, у тому числі інвестиційну, партнерство, розподіл прибутку або інші подібні угоди, за
якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою собою;
" які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод, відповідно до яких діяльність
Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися
іншою особою;
а також надання згоди на прийняття рішень про:
" розміщення коштів Товариства в облігації позики, сертифікатів банків та інших цінних паперів, що
знаходяться в обігу;
" надання повноважень щодо участі Товариства та голосування Товариства у якості засновника, учасника або
акціонера іншої юридичної особи на загальних зборах або засіданнях органів такої юридичної особи.
9.2.32 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або
статутом.
Для здійснення покладених на неї завдань наглядова рада має право отримувати інформацію та документи, що
стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від директора, працівників Товариства,
його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, а також здійснювати інші дії, які можуть бути
необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.
Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами
Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
9.3. Обрання членів наглядової ради. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну
цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів на строк, що встановлюється рішенням
загальних зборів.
Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді.
Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.
Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства.
Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності

акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення
представника, яке, крім іншого, повинно містити:
" прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
" дату народження представника;
" серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що
його видав;
" місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
" місце проживання або місце перебування представника.
Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у
наглядовій раді.
Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.
Член наглядової ради не може бути одночасно директором Товариства.
Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.
Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом
трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.
Якщо при обранні членів наглядової ради запропоновано лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним,
якщо він набрав більш як п'ятдесят відсотків голосів.
9.3.1. Голова наглядової ради. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою
більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває
загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені
законом, статутом.
У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із
членів наглядової ради за її рішенням.
9.4. Засідання наглядової ради. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або
на вимогу члена наглядової ради.
Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу директора, які беруть участь у засіданні наглядової
ради.
Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники
профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від
імені трудового колективу.
На вимогу наглядової ради в її засіданні бере участь директор.
На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.
Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у
засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття
рішень голові наглядової ради належить право вирішального голосу.
Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Вимоги до
оформлення протоколу визначаються законом та положенням про наглядову раду.
Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.
9.4.1. Кворум. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
9.4.2. Прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У
випадках, коли питання, віднесені до компетенції наглядової ради повинні бути вирішені невідкладно або якщо
один чи декілька її членів письмово повідомили про неможливість своєї участі у засіданні у визначений день, що
потягне за собою відсутність кворуму, рішення може бути прийнято методом опитування.
У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається членам наглядової ради, які повинні в
письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від
останнього члена наглядової ради - усі члени наглядової ради повинні бути в письмовій формі проінформовані її
головою про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували усі члени
наглядової ради.
9.5. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради. Загальні збори можуть прийняти рішення про
дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає
можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту),
укладеного з ним.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

П.І.Б. посадової особи

Головний бухгалтер

Павлова Тетяна Андрiївна

Голова та члени Наглядової
ради

ТОВ "Кернел-Капiтал"

Серія, номер, дата
Кількість за видами акцій
Дата
Кількість
Від загал.
видачі паспорту, орган, внесення акцій (штук) кількості акцій(%) прості іменні прості на привілейо привілейо
що видав
до реєстру
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн
0
ЕА 641282 28.04.1999 03.11.2003
2
0.00003790497
2
0
0
Кiровським РВ УМВС
України в
Кiровоградськiй
областi
0
32768392
24.09.2010
5232959 99.17757587485
5232959
0
0
Усього

5232961

99.17761377982

5232961

0

0

0

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

ТОВ "Кернел-Капiтал"

Ідентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ
32768392

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Місцезнаходження

03680 м. Київ данi вiдсутнi
м.Київ Дмитрiвська 92-94

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

Дата
Кількість
Від загальної
внесення до акцій (штук) кількості акцій(%)
реєстру
24.09.2010

5232959

99.177575874851

Дата
Кількість
Від загальної
внесення до акцій (штук) кількості акцій(%)
реєстру
. .
Усього

0
5232959

0.000000000000
99.177575874851

Кількість за видами акцій
Прості
іменні
5232959

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні
0
5232959

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
0
0

0
0

0
0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові

X
22.03.2013
99.189600000000

ПРОТОКОЛ №35
рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОЛIЯ"
(код за ЄДРПОУ 00373869)
Дата проведення загальних зборiв: 22 березня 2013 року
Час проведення загальних зборiв: 15.00 год.
Мiсце проведення загальних зборiв: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кiровоград (актовий зал)
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 18.03.2013 р.
станом на 24.00 годину
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах: 2569 осiб
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах: 5 233 596 голосiв
Кворум загальних зборiв: 99,1896 вiдсотка
Порядок голосування на загальних зборах: Голосування бюлетенями. Голосування проводиться за
принципом: одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного
питання на зборах.
Виступив голова Загальних зборiв Ущапiвський Руслан Васильович (представник ТОВ
"Кернел-Капiтал", що дiє на пiдставi довiреностi вiд 13 лютого 2013 року), який вiдкрив рiчнi
загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградолiя" (надалi також
товариство) та доповiв, що рiчнi загальнi збори акцiонерiв скликанi Наглядовою радою товариства,
яка своїм рiшенням, у тому числi, обрала реєстрацiйну комiсiю та призначила головою зборiв
Ущапiвського Руслана Васильовича (протокол засiдання наглядової ради вiд 11.01.2013 р.). Голова
зборiв також повiдомив, що рiшенням реєстрацiйної комiсiї товариства (Протокол б/н вiд 22.03.2013
р.) було обрано головою реєстрацiйної комiсiї Дорохову Олену Iгорiвну.
Голова Загальних зборiв акцiонерiв товариства (надалi також збори) надав слово головi
реєстрацiйної комiсiї Дороховiй О.I. з метою ознайомлення присутнiх з результатами реєстрацiї
акцiонерiв для участi в рiчних загальних зборах.
Голова реєстрацiйної комiсiї Дорохова О.I. доповiла, що для участi у рiчних загальних зборах
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградолiя" зареєстровано 12 (дванадцять)
акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi в сукупностi володiють 5 233 596 простими iменними
акцiями товариства, що становить 99,1896 вiдсотка вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Голова реєстрацiйної комiсiї Дорохова О.I. зазначила, що кворум зiбраний, рiчнi загальнi збори
акцiонерiв товариства вважаються правомочними приймати рiшення з будь-яких питань,
вiднесених до їх компетенцiї та включених до порядку денного.
Голова зборiв оголосив про перехiд до розгляду питань порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ
АКЦIОНЕРIВ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання секретаря загальних зборiв.
3. Затвердження рiчного звiту товариства.
4. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) товариства.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу.
6. Внесення змiн до статуту. Затвердження статуту товариства в новiй редакцiї.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв.
8. Затвердження укладених товариством правочинiв.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис. грн.)
Найменування показника перiод
звiтний 2012 р.попереднiй 2011 р.
Усього активiв
311885 334948
Основнi засоби255888 274605
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Запаси 5182 3453

Сумарна дебiторська заборгованiсть 50625 56543
Грошовi кошти та їх еквiваленти 190 347
Нерозподiлений прибуток 1121 -6689
Власний капiтал 173243 173243
Статутний капiтал
105527 105527
Довгостроковi зобов'язання 31333 40909
Поточнi зобов'язання 3135 21204
Чистий прибуток (збиток) 7810 19036
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) 341 354

Перше питання порядку денного: "Обрання членiв лiчильної комiсiї".
Слухали: голову зборiв Ущапiвського Р.В., який запропонував обрати лiчильну комiсiю зборiв
товариства у складi: голова лiчильної комiсiї - Дорохова Олена Iгорiвна, члени лiчильної комiсiї Стратонова Ольга Анатолiївна, Бушко Артем Миколайович.
Голосували:
"за" - 5 233 596 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у зборах;
"проти" - 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у
зборах;
"утримався" - 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь
у зборах.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю зборiв товариства у складi: голова лiчильної комiсiї - Дорохова
Олена Iгорiвна, члени лiчильної комiсiї - Стратонова Ольга Анатолiївна, Бушко Артем
Миколайович.
Друге питання порядку денного: "Обрання секретаря загальних зборiв".
Слухали: голову зборiв Ущапiвського Р.В., який запропонував обрати секретарем зборiв товариства
Погребнюк Олену Олександрiвну.
Голосували:
"за" - 5 233 596 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у зборах;
"проти" - 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у
зборах;
"утримався" - 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь
у зборах.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
Вирiшили: обрати секретарем зборiв товариства Погребнюк Олену Олександрiвну.
Третє питання порядку денного: "Затвердження рiчного звiту товариства".
Слухали: головного бухгалтера товариства Павлову Тетяну Андрiївну, яка зачитала основнi
показники фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк та запропонувала затвердити
рiчний звiт товариства за 2012 рiк.
Голосували:
"за" - 5 233 590 голосiв, що становить 99,9999 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у зборах;
"проти" - 6 голосiв, що становить 0,0001% вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у зборах;
"утримався" - 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь
у зборах.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
Вирiшили: затвердити рiчний звiт товариства за 2012 рiк.
Четверте питання порядку денного: "Розподiл прибутку (покриття збиткiв) товариства".
Слухали: головного бухгалтера товариства Павлову Тетяну Андрiївну, яка запропонувала частину
прибутку, отриманого в 2012 роцi в розмiрi 6 689 тис. грн. направити на погашення збиткiв минулих
перiодiв, а iншу частину прибутку, отриманого в 2012 роцi в розмiрi 1 121 тис. грн., направити на
погашення кредиту, отриманого на будiвництво ТЕЦ.
Голосували:
"за" - 5 233 590 голосiв, що становить 99,9999 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у зборах;
"проти" - 6 голосiв, що становить 0,0001 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь

у зборах;
"утримався" - 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь
у зборах.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
Вирiшили:
1. Частину прибутку, отриманого в 2012 роцi в розмiрi 6 689 тис. грн. направити на погашення
збиткiв минулих перiодiв.
2. Iншу частину прибутку, отриманого в 2012 роцi в розмiрi 1 121 тис. грн., направити на погашення
кредиту, отриманого на будiвництво ТЕЦ.
П'яте питання порядку денного: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової
ради, звiту виконавчого органу".
Слухали: голову зборiв Ущапiвського Р.В., який ознайомив учасникiв зборiв зi звiтом наглядової
ради, звiтом виконавчого органу та запропонував затвердити цi звiти.
Голосували:
"за" - 5 233 596 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у зборах;
"проти" - 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у
зборах;
"утримався" - 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь
у зборах.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
Вирiшили:
1. Затвердити звiт наглядової ради товариства про результати дiяльностi у 2012 роцi.
2. Затвердити звiт виконавчого органу товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi за 2012 рiк.
Шосте питання порядку денного: "Внесення змiн до статуту. Затвердження статуту товариства в
новiй редакцiї".
Слухали: голову зборiв Ущапiвського Р.В., який запропонував:
1. Внести змiни до статуту товариства шляхом викладення статуту Публiчного акцiонерного
товариства "Кiровоградолiя" у новiй редакцiї. Затвердити статут товариства в новiй редакцiї.
2. Уповноважити голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв Ущапiвського Руслана
Васильовича пiдписати статут Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградолiя" у новiй
редакцiї.
3. Уповноважити керiвника Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградолiя" здiйснити дiї
пов'язанi з державною реєстрацiєю статуту товариства у новiй редакцiї з правом видачi довiреностi
представнику.
Голосували:
"за" - 218 голосiв, що становить 0,0042 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у
зборах;
"проти" - 5 233 378 голосiв, що становить 99,9958 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у зборах;
"утримався" - 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь
у зборах.
Рiшення не прийнято.
Сьоме питання порядку денного: "Попереднє схвалення значних правочинiв".
Слухали: голову зборiв Ущапiвського Р.В., який запропонував схвалити (попередньо) значнi
правочини, якi можуть вчинятися товариством у строк до 22 березня 2014 року, за умови
попереднього погодження таких правочинiв наглядовою радою товариства, сукупною граничною
вартiстю 20 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" - 5 233 427 голосiв, що становить 99,1864 вiдсотка вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв;
"проти" - 169 голосiв, що становить 0,0032 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв;
"утримався" - 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв.
Рiшення прийнято бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
Вирiшили: Схвалити (попередньо) значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством у строк до
22 березня 2014 року, за умови попереднього погодження таких правочинiв наглядовою радою
товариства, сукупною граничною вартiстю 20 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.

Восьме питання порядку денного: "Затвердження укладених товариством правочинiв".
Слухали: голову зборiв Ущапiвського Р.В., який запропонував затвердити:
- договiр поруки №00XY1P005 вiд 26.10.2012р., укладений Товариством з Вiдкритим акцiонерним
товариством "АЛЬФА-БАНК" (Росiя);
- договiр поруки №00Y14P005 вiд 26.10.2012р., укладений Товариством з Вiдкритим акцiонерним
товариством "АЛЬФА-БАНК" (Росiя);
- договiр поруки №00XY2P006 вiд 26.10.2012р., укладений Товариством з Вiдкритим акцiонерним
товариством "АЛЬФА-БАНК" (Росiя).
Голосували:
"за" - 5 233 427 голосiв, що становить 99,9968 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у зборах;
"проти" - 169 голосiв, що становить 0,0032 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у зборах;
"утримався" - 0 голосiв, що становить 0 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь
у зборах.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
Вирiшили: Затвердити:
- договiр поруки №00XY1P005 вiд 26.10.2012р., укладений Товариством з Вiдкритим акцiонерним
товариством "АЛЬФА-БАНК" (Росiя);
- договiр поруки №00Y14P005 вiд 26.10.2012р., укладений Товариством з Вiдкритим акцiонерним
товариством "АЛЬФА-БАНК" (Росiя);
- договiр поруки №00XY2P006 вiд 26.10.2012р., укладений Товариством з Вiдкритим акцiонерним
товариством "АЛЬФА-БАНК" (Росiя).
Голова Зборiв оголосив пiдсумки голосування, якi визначено на пiдставi протоколу лiчильної
комiсiї про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 22.03.2013 року.
Рiшення Зборiв вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.
Збори оголошено закритими.

Голова зборiв Р.В. Ущапiвський
Секретар зборiв

О.О. Погребнюк

В.о. директора

Д.А. Лазаревич

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові

X
30.03.2012
99.207000000000

ПРОТОКОЛ №34
рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДОЛIЯ"
(код за ЄДРПОУ 00373869)
Дата проведення загальних зборiв: 30 березня 2012 року
Час проведення загальних зборiв: 15.00 год.
Мiсце проведення загальних зборiв: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кiровоград (актовий зал)
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 26.03.2012 р.
станом на 24.00 годину
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах: 2569 осiб
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах: 5 234 513 голосiв
Кворум загальних зборiв: 99,2070 вiдсотка
Порядок голосування на загальних зборах: Голосування бюлетенями. Голосування проводиться за
принципом: одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного
питання на зборах.
Виступив голова Загальних зборiв Ущапiвський Руслан Васильович (представник ТОВ
"Кернел-Капiтал", що дiє на пiдставi довiреностi №5 вiд 23 березня 2012 року), який вiдкрив рiчнi
загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградолiя" (надалi також
товариство) та доповiв, що рiчнi загальнi збори акцiонерiв скликанi Наглядовою радою товариства,
яка своїм рiшенням, у тому числi, обрала реєстрацiйну комiсiю та призначила головою зборiв
Ущапiвського Руслана Васильовича (протокол засiдання наглядової ради вiд 10.02.2012 р.). Голова

зборiв також повiдомив, що рiшенням реєстрацiйної комiсiї товариства (Протокол б/н вiд 30.03.2012
р.) було обрано головою реєстрацiйної комiсiї Волинського Олексiя Сергiйовича.
Голова Загальних зборiв акцiонерiв товариства (надалi також збори) надав слово головi
реєстрацiйної комiсiї Волинському О.С. з метою ознайомлення присутнiх з результатами реєстрацiї
акцiонерiв для участi в рiчних загальних зборах.
Голова реєстрацiйної комiсiї Волинський О.С. доповiв, що для участi у рiчних загальних зборах
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградолiя" зареєстровано 9 (дев'ять)
акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi в сукупностi володiють 5 231 513 простими iменними
акцiями товариства, що становить 99,2070 вiдсотка вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Голова реєстрацiйної комiсiї Волинський О.С. зазначив, що кворум зiбраний, рiчнi загальнi збори
акцiонерiв товариства вважаються правомочними приймати рiшення з будь-яких питань,
вiднесених до їх компетенцiї та включених до порядку денного.
Голова зборiв оголосив про перехiд до розгляду питань порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ
АКЦIОНЕРIВ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання секретаря загальних зборiв.
3. Затвердження рiчного звiту товариства.
4. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) товариства.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу.
6. Припинення повноважень членiв наглядової ради.
7. Встановлення кiлькiсного складу наглядової ради, встановлення строку повноважень членiв
наглядової ради, обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв,
що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.
8. Попереднє схвалення значних правочинiв.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис. грн.)
Найменування показника перiод
звiтний 2011 р.попереднiй 2010 р.
Усього активiв
334948 362967
Основнi засоби274605 294360
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0
Запаси 3453 30048
Сумарна дебiторська заборгованiсть 56543 38408
Грошовi кошти та їх еквiваленти 347 151
Нерозподiлений прибуток -6689 -25725
Власний капiтал 173243 132538
Статутний капiтал
105527 105527
Довгостроковi зобов'язання 40909 52195
Поточнi зобов'язання 21204 50637
Чистий прибуток (збиток) 19036 3498
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 5276353
5276353
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.)
0 0
Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду 0
Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) 354 459

0

Перше питання порядку денного: "Обрання членiв лiчильної комiсiї".
Слухали: голову зборiв Ущапiвського Р.В., який запропонував обрати лiчильну комiсiю зборiв
товариства у складi: голова лiчильної комiсiї - Волинський Олексiй Сергiйович, члени лiчильної
комiсiї - Бушко Артем Миколайович, Стратонова Ольга Анатолiївна.
Голосували: "за" - 5 234 477 голосiв, що становить 99,9993 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у зборах; "проти" - немає; "утримався" - немає.
Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 36 голосiв, що
становить 0,0007 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю зборiв товариства у складi: голова лiчильної комiсiї Волинський Олексiй Сергiйович, члени лiчильної комiсiї - Бушко Артем Миколайович, Стратонова
Ольга Анатолiївна.
Друге питання порядку денного: "Обрання секретаря загальних зборiв".
Слухали: голову зборiв Ущапiвського Р.В., який запропонував обрати секретарем зборiв товариства
Погребнюк Олену Олександрiвну.
Голосували: "за" - 5 234 477 голосiв, що становить 99,9993 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у зборах; "проти" - немає; "утримався" - немає.

Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 36 голосiв, що
становить 0,0007 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
Вирiшили: обрати секретарем зборiв товариства Погребнюк Олену Олександрiвну.
Третє питання порядку денного: "Затвердження рiчного звiту товариства".
Слухали: головного бухгалтера товариства Павлову Тетяну Андрiївну, яка зачитала основнi
показники фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк та запропонувала затвердити
рiчний звiт товариства за 2011 рiк.
Голосували: "за" - 5 234 471 голосiв, що становить 99,9992 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у зборах; "проти" - немає; "утримався" - немає.
Не голосувало: 6 голосiв, що становить 0,0001 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть
участь у зборах.
Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 36 голосiв, що
становить 0,0007 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
Вирiшили: затвердити рiчний звiт товариства за 2011 рiк.
Четверте питання порядку денного: "Розподiл прибутку (покриття збиткiв) товариства".
Слухали: головного бухгалтера товариства Павлову Тетяну Андрiївну, яка запропонувала
прибуток, отриманий за результатами дiяльностi товариства в 2011 роцi, направити на покриття
збиткiв минулих перiодiв.
Голосували: "за" - 5 234 477 голосiв, що становить 99,9993 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у зборах; "проти" - немає; "утримався" - немає.
Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 36 голосiв, що
становить 0,0007 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
Вирiшили: прибуток, отриманий за результатами дiяльностi товариства в 2011 роцi, направити на
покриття збиткiв минулих перiодiв.
П'яте питання порядку денного: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової
ради, звiту виконавчого органу".
Слухали: голову зборiв Ущапiвського Р.В., який ознайомив учасникiв зборiв зi звiтом наглядової
ради, звiтом виконавчого органу та запропонував затвердити цi звiти.
Голосували: "за" - 5 234 477 голосiв, що становить 99,9993 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у зборах; "проти" - немає; "утримався" - немає.
Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 36 голосiв, що
становить 0,0007 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
Вирiшили:
1. Затвердити звiт наглядової ради товариства про результати дiяльностi у 2011 роцi.
2. Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк.
Шосте питання порядку денного: "Припинення повноважень членiв наглядової ради".
Слухали: голову зборiв Ущапiвського Р.В., який запропонував припинити повноваження члена
наглядової ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кернел-Капiтал".
Голосували: "за" - 5 234 477 голосiв, що становить 99,9993 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у зборах; "проти" - немає; "утримався" - немає.
Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 36 голосiв, що
становить 0,0007 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
Вирiшили: припинити повноваження члена наглядової ради Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Кернел-Капiтал".
Сьоме питання порядку денного: "Встановлення кiлькiсного складу наглядової ради, встановлення
строку повноважень членiв наглядової ради, обрання членiв наглядової ради, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради".
1. Слухали: голову зборiв Ущапiвського Р.В., який запропонував:
(а) визначити склад наглядової ради у кiлькостi 1 (одного) її члена;
(б) встановити строк повноважень члена наглядової ради тривалiстю у 3 роки;
(в) затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради
(згiдно з запропонованим проектом);
(г) встановити, що член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi;
(д) обрати директора товариства уповноваженою особою на пiдписання цивiльно-правового
договору з членом наглядової ради.
Голосували: "за" - 5 234 477 голосiв, що становить 99,9993 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у зборах; "проти" - немає; "утримався" - немає.

Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 36 голосiв, що
становить 0,0007 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
2. Слухали: голову зборiв Ущапiвського Р.В., який запропонував обрати членом наглядової ради
товариства:
(а) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кернел-Капiтал".
Вiдомостi щодо кандидата: код за ЄДРПОУ 32768392; мiсцезнаходження: вул. Дмитрiвська, буд.
92-94, поштовий iндекс 01135; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 99,17758
вiдсотка (розмiр пакета акцiй: 5 232 959 акцiй).
(б) Погребнюк Олена Олександрiвна.
Вiдомостi про кандидата: паспорт: серiя - ЕВ № 117734 виданий Ленiнським ВМ Кiровоградського
МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 15.12.2005 року, реєстрацiйний номер облiкової
картки платника податкiв 2922208629; володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi
0,00004 вiдсотка (розмiр пакета акцiй: 2 акцiї).
Голосували за кандидатуру Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кернел-Капiтал" шляхом
кумулятивного голосування (п.2рiшення): "за" - 5 233 963 голосiв, що становить 99,9895 вiдсотка вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах; "проти" - немає; "утримався" - немає.
Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 36 голосiв, що
становить 0,0007 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв.
Голосували за кандидатуру Погребнюк Олени Олександрiвни шляхом кумулятивного голосування
(п.2рiшення): "за" - 514 голосiв, що становить 0,0098 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у зборах; "проти" - немає; "утримався" - немає.
Рiшення не прийнято.
Вирiшили:
1. (а) визначити склад наглядової ради у кiлькостi 1 (одного) її члена;
(б) встановити строк повноважень члена наглядової ради тривалiстю у 3 роки;
(в) затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради
(згiдно з запропонованим проектом);
(г) встановити, що член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi;
(д) обрати директора товариства уповноваженою особою на пiдписання цивiльно-правового
договору з членом наглядової ради.
2. Обрати членом наглядової ради товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Кернел-Капiтал".
Восьме питання порядку денного: "Попереднє схвалення значних правочинiв".
Слухали: голову зборiв Ущапiвського Р.В., який запропонував схвалити (попередньо) значнi
правочини, якi можуть вчинятися товариством у строк до 30 березня 2013 року, за умови
попереднього погодження таких правочинiв наглядовою радою товариства, сукупною граничною
вартiстю 10 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" - 5 234 477 голосiв, що становить 99,2063 вiдсотка вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв; "проти" - немає; "утримався" - немає.
Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 36 голосiв, що
становить 0,0007 вiдсотка вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
Вирiшили: Схвалити (попередньо) значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством у строк до
30 березня 2013 року, за умови попереднього погодження таких правочинiв наглядовою радою
товариства, сукупною граничною вартiстю 10 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 оголосив пiдсумки голосування, якi визначено на пiдставi протоколу лiчильної
комiсiї про пiдсумки голосування рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2012 року (додається).
Рiшення Зборiв вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.
Збори оголошено закритими.
До протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Кiровоградолiя" додаються:
1. Протокол реєстрацiйної комiсiї про пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв для участi в рiчних
загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "Кiровоградолiя" вiд 30.03.2012 року.

2. Зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв ПАТ "Кiровоградолiя" станом на
26.03.2012 року.
3. Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Кiровоградолiя" вiд 30.03.2012 року.

Голова зборiв
Секретар зборiв
Директор

Р.В. Ущапiвський
О.О. Погребенюк
О.В. Петровський

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував
звітному
За простими акціями За привілейованими За простими акціями За привілейованими
акціями
акціями
Сума нарахованих
дивідендів,грн
Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн
Сума виплачених дивідендів,
грн
Дата складення переліку осіб,
д/н
які мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

д/н

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

Дивiденди не нараховувати. Вирiшили:
1. Частину прибутку, отриманого в 2012 роцi в розмiрi 6 689 тис. грн. направити на погашення
збиткiв минулих перiодiв.
2. Iншу частину прибутку, отриманого в 2012 роцi в розмiрi 1 121 тис. грн., направити на погашення
кредиту, отриманого на будiвництво ТЕЦ.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи Публiчне акцiонерне товариство " УкрСиббанк"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

09807750

Місцезнаходження

61050 Харкiвська область данi вiдсутнi м.Харкiв пр-т Московський, 60

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ № 507201

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

21.01.2010

Міжміський код та телефон

(057) 738-80-54

Факс

(057)738-80-54

Вид діяльності

Лiцензiя ДКЦПФР на право здiйснення професiйної дiяльностi на
фондовому ринку а,саме виконання обов"язкiв зберiгача

Опис

Договiр № № ЕМ- 12/01 вiд 12 листопада 2010 року. На здiйсненя
виконання обов"язкiв зберiгача.

Повне найменування юридичної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України "
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ данi вiдсутнi м.Київ Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ № 189650

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 377-70-16

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

Обслуговування емiсiї цiнних паперiв -депозитарiй

Опис

Договiр №№ Е-2085 вiд 15 листопада 2010 року На обслуговування
емiсiї цiнних паперiв-депозитарiй.

Повне найменування юридичної особи Приватний пiдприємець Сенченко Михайло Володимирович
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Пiдприємець - фiзична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2685304116

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

Свідоцтво №4221

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторської Палати України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

27.11.2008

Міжміський код та телефон

(050) 404-86-04

Факс

0 (532) 61-39-93

Вид діяльності

одноособове надання аудиторських послуг

Опис

договору № 11/01 від 11 січня 2013 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"

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер свідоцтва
реєстрації про реєстрацію
випуску
випуску
1
2
13.10.2010 883/1/10

Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск
3
Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Міжнародний
ідентифікаційний
номер
4
UA 4000095491

Тип цінного
паперу

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

5
6
Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

7
20.00

8
5276353

Загальна
Доля у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі,%
9
10
105527060.00 100.000000
000000

Протягом звiтного року торгiвля акцiями торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на внутрiшньому ринку . Акцiї включено до бiржового списку ПАТ "Українська
бiржа".

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
олiєекстракцiйного 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 реконструкцiя
заводу шляхом вдосконалення технологiчних процесiв виробництва,
впровадження найбiльшвдосконалених лiнiй екстракцiї олiї МЕЗ - 350,
установ та агрегатiв, замiни морально застарiлого та фiзично
зношеного обладнання, механiзацiї та автоматизацiї виробничих
процесiв дало змогу збiльшити потужнiсть переробки насiння соняшника
до 800 тонн на добу, повнiстю лiквiдувати фiзичну працю в
технологiчному процесi переробки насiння соняшника i одержати якiсну
продукцiю переробки - олiю соняшникову.
Основним видом дiяльностi пiдприємства є переробка насiння соняшника
i отримання олiї пресової, екстракцiйної.
У 1994 роцi введено в експлуатацiю елеватор мiсткiстю 14 тис. тонн
насiння.
Пiдприємство має замкнутий технологiчний цикл виробництва, розмiщене
в економiчно вигiдному географiчному положенi, має залiзничну колiю,
яка сполучена з державною залiзницею.
У 1994 роцi Кiровоградський олiєекстракцiйний завод шляхом
перетворення орендного пiдприємства, у процесi приватизацiї,
перереєстровано в ВАТ "Кiровоградолiя", яке i являється
правонаступником. Форма власностi- 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 роцi проведено четвертий випуск
акцiй товариства. Додатково випущенi 2 000 000 (два мiльйони )
простих iменних акцiй загальною вартiстю 40 000 000 ( сорок мiльйонiв
гривень ) Статутний фонд товариства на 31.12.2009 року складає 105
527 060 (сто п"ять мiльйонiв п"ятсот двадцять сiм тисяч
шiстдесят)гривень. Iнвестицiї отриманi товариством спрямовуються на
реконструкцiю виробництва , проведення будiвництва нового
енергетичного комплексу-промислової ТЄЦ з власним джерелом
енергопостачання, з новiтнiми технологiями яке сприятиме значному

енергозбереженню виробництва.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОЛIЯ" (надалi за текстом Товариство) є юридичною особою приватного права, створеним в порядку,
визначеному положеннями чинного на момент його створення
законодавства України.
Товариство засноване вiдповiдно до плану приватизацiї, шляхом
перетворення орендного пiдприємства Кiровоградський
олiйноекстракцiйний завод (зареєстрованого Реєстрацiйною палатою
Кiровоградського мiськвиконкому № 02134-IВI 06.04.1993 року), згiдно
з рiшенням засновникiв, яке оформлене протоколом № 1 вiд 29.03.1994
року, та є правонаступником останнього. Товариство зареєстроване
11.04.1994 року Реєстрацiйною Палатою виконкому Кiровоградської
мiської Ради народних депутатiв, реєстрацiйний 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 особi Директора та Наглядова рада.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Перелiк основних конкурентiв пiдприємств на загальнодержавному ринку
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ Найменування пiдприємства
(пiдпорядкованiсть, органiзацiйно-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 акцiонерне товариство "Пологiвський
олiйноекстракцiйний завод" 70601, Запорiзька область, м. Пологи,
вул. Ломоносова, 36 15.42.1 Олiї та жири очищенi
24106105
Закрите акцiонерне товариство "Чумак"
74800 м. Каховка,
вул. Козацька, 3 Херсонської областi
15.42.1 Олiї та жири
очищенi
00373758
Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницький олiйно-жировий
комбiнат"
21006,м. Вiнниця, Немирiвське шосе, 26 15.42.1 Олiї
та жири очищенi
00376509
Вiдкрите акцiонерне товариство "Одеський олiйно-жировий
комбiнат"
65023, м. Одеса, вул.Середньофонтанська, 16 15.42.1 О
лiї та жири очищенi
25606399
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комбiнат Каргiл" 8
3038 м.Донецьк, вул. Бiйцева
15.42.1 Олiї та жири очищенi
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Про облікову політику підприємства
та організацію бухгалтерського обліку
На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХІІ зі
змінами та доповненнями, затверджених Положень (стандартів)

бухгалтерського обліку з метою складання достовірної фінансової
звітності
НАКАЗУЮ:
І. Загальні положення
1.1 Застосовувати в бухгалтерському обліку господарських операцій та
подій норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,
затверджених міністерством фінансів України на виконання Програми
реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних
стандартів. Затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
28.10.98р. №1706.
1.2 За відсутності необхідних норм П(С)БО застосовувати аналогічні
норми системи міжнародних стандартів фінансової звітності МСБО - МСФО
( IAS - IFRS) на підставі того, що національні П(С)БО не можуть
суперечити МСБО - МСФО ( IAS - IFRS) .
1.3 При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової
звітності застосовувати ті професійні думки та положення системи
обліку, які дозволяють однозначно тлумачити інформацію фінансової
звітності.
1.4 Установити на підприємстві

наступні пріоритетні

звітні сегменти

- виробництво та реалізація олії соняшникової
- переробка давальницької сировини (насіння соняшника)
- виробництво та реалізація електричної енергії
1.5 Установити межу суттєвості для:
- з метою проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів
основних засобів застосовувати відхилення залишкової вартості від їх
справедливої вартості, у розмірі 10% такого відхилення;
- визначення подібних активів - різниця між справедливою вартістю
об'єктів обміну не повинна перевищувати 10%;
- статей фінансової звітності - 1000 грн.
1.6

Установити тривалість операційного циклу 1 місяць.

1.7 Строки закриття звітних періодів - 15 календарний день, наступний
за звітною датою. Якщо день закриття випадає на вихідний, то період
закривається на наступний за ним робочий день.
1.8. Відповідальність за виконання строків закриття звітних періодів
покладається на керівника підприємства.
1.9. Податковий облік здійснювати у відповідності з вимогами
податкового законодавства України. Облік доходів та витрат, а також
облік ПДВ по всім контрагентам проводити у розрізі договорів.
1.10. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові
зобов'язання відображати в фінансовій звітності щоквартально, в
третьому місяці кожного кварталу.

1.11. Для перерахунку доходів, витрат та руху грошових коштів,
виражених в іноземній валюті, середньозважений валютний курс не
застосовувати.
Операції у валютах, інших, ніж функціональна валюта підприємства,
відображаються з використанням положень ПСБО 21 "Вплив змін валютних
курсів". У майбутньому монетарні активи та зобов'язання, деноміновані
у таких валютах, переводяться у функціональну валюту за курсом на
дату балансу.
ІІ. Принципи, оцінки і методи обліку активів, зобов'язань, капіталу,
доходів та витрат
2. Основні засоби:
2.1 Основним засобом визнається актив з терміном корисного
використання більше одного року і справедливою вартістю не менше 2500
грн. без урахування податку на додану вартість. Якщо основний засіб
являється багатокомпонентним об'єктом, тобто складається із кількох
частин, які мають різний термін корисного використання (експлуатації)
та\або можуть бути використані як частини різних об'єктів, то кожна
із таких частин визнається окремим об'єктом основних засобів з
вказанням в частині якого об'єкту використовується ця частина
2.2 Використовувати при нарахуванні амортизації основних засобів в
бухгалтерському та податковому обліку прямолінійний метод на протязі
термінів корисного використання. Терміни корисного використання
основних засобів представлені наступним чином.

Будинки, споруди та передавальні пристрої
20- 50 років
Машини та обладнання
10 - 20 років
Сільськогосподарський транспорт та обладнання
10 років
Інструменти, прилади, інвентар
5 - 20 років
Транспортні засоби
4 7 років
Тварини
- 3 5 років

-

-

3 -

Для визначення строку корисного використання основних засобів з
урахуванням його фізичного та морального зносу створити постійно
діючу експертну комісію у складі :
Голова комісії - заступник директора з виробництва;
Члени комісії

-

головний енергетик;
головний механік;
інженер - механік.
інженер будівельник

Терміни корисного використання основних засобів встановлюються
наказом по підприємству на підставі рішення експертно-технічної

комісії,який являється обов'язковим додатком до акту введення в
експлуатацію.
2.3 Одиницею обліку вважати окремий об'єкт. Застосовувати
ліквідаційну вартість основних засобів для цілей амортизації рівною
нулю.
2.4 Вартість об'єкту основних засобів складається з:
- купівельної вартості з урахуванням сплаченого мита;
- будь-яких прямих витрат на доставку активу і доведення до стану,
необхідного для його використання за призначенням;
- сум непрямих податків, сплачених у зв'язку з придбанням
(створенням) об'єкту основних засобів (якщо вони не повертаються
підприємству);
- первісної оцінки витрат на демонтаж і переміщення активу;
- матеріалів, оплати праці та інших витрат на основні засоби, що
створюються власними силами.
2.6 Модернізація об'єкта основних засобів, який обліковується на
балансі підприємства (підвищення техніко-економічних можливостей
об'єкта, яке призведе до зростання економічних вигод) признається в
обліку капітальними інвестиціями за наступним збільшенням первісної
(балансової) вартості об'єкту. Після проведеної модернізації термін
корисного використання основного засобу може буде переглянуто
комісією підприємства з урахуванням терміну корисного використання
основного засобу, який встановлено обліковою політикою на поточний
рік. Акт модернізації об'єкта основних засобів затверджується
керівником підприємства.
2.6 Витрати, понесені для підтримання об'єкта в робочому стані
(технічний огляд, технічне обслуговування, поточний ремонт)
включаються до складу витрат періоду. Рахунок обліку витрат по
поточному ремонту використовується в залежності від функціонального
призначення об'єкта, по якому понесені поточні витрати:
- основних засобів виробничого призначення - до складу
загальновиробничих витрат з наступним розподілом на виробничу
собівартість та собівартість реалізації готової продукції;
- основних засобів загальногосподарського призначення - до складу
адміністративних витрат звітного періоду.
2.7 Рішення про віднесення витрат на поліпшення основних засобів (для
збільшення майбутніх економічних вигод і визнання їх капітальними
інвестиціями) або віднесення витрат на ремонт основних засобів (для
підтримки в робочому стані та визнання їх витратами періоду)
приймається експертно-технічною комісією підприємства і
затверджується директором.
2.8 Об'єкт основних засобів виключається зі складу активів
(списується з балансу) одночасно з фактичним вибуттям внаслідок
продажу, іншого відчуження або в зв'язку з його ліквідацією
(невідповідності критеріям признання основних засобів, в зв'язку з
неможливістю його використання по початковому призначенню,
економічною недоцільністю використання, фізичним або моральним
зносом, знищенням).

Факт ліквідації об'єкта основного засобу встановлюється ліквідаційною
комісією, яка призначається наказом керівника підприємства, про що
складається акт відповідної форми. Акт ліквідації об'єкта основних
засобів затверджується керівником підприємства.
Доход від оприбуткування товарно-матеріальних цінностей від
ліквідації основних засобів відображати у складі інших доходів від
звичайної діяльності по цінам можливої реалізації/можливого
використання на виробництві.
2.9 Запозичені кошти отримані з метою створення кваліфікаційного
активу (основного засобу) є сумою фінансових витрат, що підлягає
включенню до собівартості кваліфікаційного активу.
Витрати на створення кваліфікаційного активу
для
цілей
капіталізації
включають
лише
витрати, для здійснення
яких сплачуються грошові кошти, передаються інші активи або
приймаються зобов'язання з нарахуванням відсотків.
Витрати на створення кваліфікаційного активу
для
цілей
капіталізації
зменшуються на суму будь-яких отриманих
проміжних виплат та цільового
фінансування, безпосередньо
пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу.
2.10 Визначати інвестиційну нерухомість у складі активів
підприємства, яка відповідає
визначенням ПСБО № 32 "Інвестиційна нерухомість".
Інвестиційна нерухомість - власні або орендовані на умовах
фінансової оренди
земельні ділянки,
будівлі,
споруди,
які розташовуються на землі, утримувані з
метою
отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а
не для
виробництва та постачання товарів, надання послуг,
адміністративної мети або
продажу в процесі звичайної
діяльності.
2.11 Основні засоби утримувані для продажу переводяться до складу
необоротних активів утримуваних для продажу.
Ймовірність продажу має бути високою і відповідати наступним
критеріям:
існує план продажу таких необоротних активів;
розпочата активна програма визначення потенційного покупця;
продаж за певними винятками очікується впродовж 12 календарних
місяців з дати затвердження плану продажу;
здійснено активну ринкову пропозицію активу за прийнятною ціною.
Якщо придбається не поточний актив виключно для подальшого
перепродажу, його слід кваліфікувати як актив утримуваний для продажу
на дату придбання, і продаж такого активу очікується на протязі 12
календарних місяці з дати придбання.
3. Малоцінні необоротні матеріальні активи
3.1 Вважати матеріальні активи із строком корисного використання
понад 1 рік і вартістю не більше 2500 грн. (без податку на додану
вартість) іншими малоцінними необоротними матеріальними активами.
3.2 Амортизацію по таким активам нараховувати в розмірі 100% їхньої
вартості в першому місяці використання таких об'єктів.

4. Нематеріальні активи
4.1 Використовувати при нарахуванні амортизації нематеріальних
активів прямолінійний метод.
4.2 Термін корисного використання нематеріальних активів визначати по
кожному нематеріальному активу, який надходить до підприємства,
застосовуючи наступні строки:
права використання природними ресурсами - 10 років,
права користування майном - 5 років,
права на знаки для товарів і послуг - 5 років,
права на об'єкти промислової власності - 5 років,
авторські та суміжні права (на програмне забезпечення) - 5 років,
інші нематеріальні активи - 3 роки.
У разі встановлення власниками прав менших строків, застосовувати
такі строки.
4.3 Одиницею обліку вважати окремий об'єкт.
4.4 Ліквідаційну вартість нематеріальних активів для цілей
амортизації вважати рівною нулю.
4.5 Для цілей податкового обліку застосовувати прямолінійний метод
нарахування амортизації нематеріальних активів з урахуванням
класифікації груп нематеріальних активів відповідно до вимог
Податкового кодексу України.

5 . Запаси.
5.1. Матеріальні ресурси, визнані активами, призначені для основного
та допоміжного виробництва, а також для ведення господарської
діяльності, що знаходяться на складах або на зберіганні обліковуються
у відповідності до вимог МСФО 2"Запаси" та П(С)БУ 9 "Запаси"
Оцінка запасів виконується по найменшій з двох величин:
- собівартості і можливій чистій реалізаційній вартості.
5.2 Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку
та інші витрати необхідні для доставки їх до поточного
місцезнаходження та стану.
5.3 Оцінку вибуття запасів (матеріалів, сировини (палива),
комплектуючих виробів, МШП, товарів, готової продукції) при відпуску
у виробництво чи при іншому вибутті визначати за методом
собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO).
5.4 Транспортно-заготівельні витрати узагальнювати на окремих
субрахунках обліку запасів, окремо для сировини та окремо для товарів
на складах. Облік транспортно-заготівельних витрат здійснювати за
допомогою методу середнього відсотка в відповідності до П(С)БО.
5.5 В виробництві застосовувати метод обліку витрат на виробництво та
калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції.

5.6 Встановити перелік та склад статей калькулювання виробничої
собівартості продукції та перелік та склад статей постійних загально
виробничих витрат - Додаток 5.
5.7 Малоцінними та швидкозношуваними предметами вважати матеріальні
активи із строком корисного використання менше одного року незалежно
від їх вартості. Вартість таких активів виключати із складу активів в
першому місяці використання таких об'єктів.
5.8. Отриману від замовників на переробку давальницьку сировину (
насіння соняшника) обліковувати за цінами узгодженими з замовниками.
Давальницьку сировину обліковувати за балансом підприємства. Протягом
звітного місяця готову продукцію оприбутковувати на власну та
давальницьку, попередньо виходячи із виробничого процесу, а в
останній день місяця на підставі виробничих звітів остаточно
розділяти випущену продукцію між власною та давальницькою. Протягом
місяця облік готової продукції вести по обліковим цінам.
5.9. Списання давальницької сировини за рахунок зниження вологості
та розміру сміттєвої домішки здійснюється один раз в маркетинговий
рік при інвентаризації - зачищенні складів. Щомісяця надавати
замовнику розрахунки списання убутку фізичної ваги насіння.
6. Резерви, забезпечення, зобов'язання, відстрочені
податки
6.1 Щоквартально на дату складання балансу проводити нарахування
резерву сумнівних боргів під дебіторську заборгованість стосовно якої
є сумніви в можливості повернення . Резерв сумнівних боргів
розраховувати в розрізі клієнтів/постачальників - облікових груп та
договорів Методика нарахування резерву сумнівних боргів та порядок
відображення в бухгалтерському обліку наведені у Додатку 1. Списання
безнадійної заборгованості здійснюється за розпорядженням керівника.
6.2 Забезпечення створювати для відшкодування наступних
(майбутніх) операційних витрат на:
- виплату відпусток працівникам (Методика нарахування та порядок
відображення в бухгалтерському обліку наведені у Додатку 2.)
Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком
суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних
засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
"Основні засоби".
Резерви/забезпечення - резерви визнаються у фінансовій
звітності, коли у підприємства є поточні юридичні, зобов'язання, чи
відомо із практики, що такі зобов'язання можуть виникнути, для
погашення яких можуть знадобитись ресурси. Оцінювана вірогідність
настання події повинна бути більше 50 %. Якщо такий вплив суттєвий
(більше 1000 грн.), забезпечення визначається шляхом дисконтування
очікуваних потоків грошових коштів за ставкою кредитування, яка
відображає оцінку вартості коштів з урахуванням поточного стану
ринку, а також, якщо доцільно, то і ризики.
6.3. Зобов'язання
визнаються, якщо його оцінка
достовірно визначена та існує ймовірність зменшення

може бути
економічних

вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу
раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню,то його сума
включається до складу доходу звітного періоду. З метою
бухгалтерського обліку зобов'язання поділити на:
- довгострокові;
- поточні;
- забезпечення;
- доходи майбутніх періодів.
До короткострокових (поточних) зобов'язань відносити
зобов'язання, що задовольняють будь-який із перелічених критеріїв:
- зобов'язання підлягає погашенню в межах звичайного виробничого
циклу організації;
- зобов'язання підлягає погашенню протягом 12 місяців після
звітної дати;
- у підприємства немає безумовного права відкладати погашення
зобов'язання протягом якнайменше 12 місяців після звітної дати.
Всі інші зобов'язання, які не відповідають критеріям перелічених вище
відносяться до довгострокових.
Відсотки по зобов'язанням (лізинг,кредит…) нараховується на
відповідну звітну дату , навіть якщо за умовами контрактів
нарахування та виплата проводиться до чи після звітної дати.
6.4. Податки до відшкодування та податки сплачені авансом відображаються за номінальною вартістю, за винятком відповідних
резервів на покриття сум, повернення яких видається сумнівним.
6.5 Відстрочений податок обліковується за методом балансових
зобов'язань щодо часових різниць, які виникають через різницю у
балансовій вартості активів та зобов'язань, що відображена у
фінансовій звітності і відповідною базою оподаткування, що
використовується при розрахунку прибутку до оподаткування.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються в основному для всіх
оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені податкові активи
визнаються, беручи до уваги вірогідність існування оподатковуваного
прибутку, за рахунок якої тимчасові різниці, що підлягають
поверненню, можуть бути реалізовані.
Відстрочений податок розраховується на основі ставок оподаткування,
що діють на дату складання звітності.
Форма для розрахунку відстрочених податкових активів та
відстрочених податкових зобов'язань наведені у Додатку 3.
7. Оренда
7.1 Оренда класифікується як фінансова, під час якої відбувається
передача практично усіх ризиків та вигод, пов'язаних із володінням
активом.
Ознаки фінансової оренди:
Право власності на орендоване майно передається орендатору в
кінці строку оренди;
Строк оренди складає більшу частину корисного використання строку
служби активу ( понад 75% строку);
- орендатору надається можливість викупу активу по найменшій
справедливій вартості;
Початкова вартість мінімальних лізингових платежів наближається

до справедливої вартості орендованого активу
Вся інша оренда класифікується як операційна.
Активи, що знаходяться у фінансовій оренді, визнаються активами за
їх справедливою вартістю на дуту придбання. Відповідне зобов'язання
орендатора відображається в балансі в якості зобов'язань за
фінансовою орендою. Фінансові витрати, що відображають різницю між
загальною сумою орендних зобов'язань та справедливою вартістю
придбаних активів, розподіляються протягом відповідного строку оренди
таким чином, щоб вийшла постійна відсоткова ставка за непогашеним
зобов'язанням по оренді для кожного звітного періоду.
7.2 Витрати за операційною орендою визнаються у складі витрат
періоду, до якого вони відносяться, за методом рівномірних нарахувань
протягом всього строку відповідної оренди.
8 . Доходи і витрати
8.1 Визнання доходів проводиться у відповідності до вимог МСФО 18
"Дохід" та П(С)БУ 15 "Доходи".
Визнані доходи в бухгалтерському та податковому обліку класифікуються
по групам:
А) доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Б) інші операційні доходи
В) фінансові доходи
Г) інші доходи
Визнання доходів - дохід від реалізації товарів визнається тоді, коли
існує вірогідність, що економічні вигоди, пов'язані із володінням
товарами, перейдуть до підприємства, і суму доходу від реалізації
можна достовірно визначити. Для визнання доходу, необхідно
дотримуватись наступних критеріїв:
- риски и вигоди від володіння товарами переходять до покупця;
- компанія більше не здійснює ні управління проданими товарами на
правах власника, ні контролю над ними;
- величина виручки може бути достовірно оцінена;
- витрати, пов'язані операцією продажу можна оцінити.
Визнання доходів від надання послуг - дохід від реалізації визнається
тоді, коли існує вірогідність, що економічні вигоди, пов'язані з
операцією перейдуть до Групи, результат операції можна достовірно
оцінити, а витрати і доходи визнати у відповідності зі стадією
готовності на звітну дату.
Визнання доходів при здійсненні експортних операцій в залежності від
умов поставки здійснюється за наступними датами:
- при умовах EXW, FCA, DAF - по даті оформлення вантажної митної
декларації.
- при умовах FOB - по даті оформлення розпорядчого документу на
передачу товару.
- при умовах СPT - акт приймання-передачі товару, інвойс.
8.2 Класифікацію витрат проводити у відповідності до вимог ПСБО 16
"Витрати".
Для обліку витрат використовувати рахунки класу 9.
8.3 Витрати признавати витратами періоду одночасно з признанням
доходів, для отримання яких вони здійснені. Аналітичний облік витрат

ведеться за видами витрат, для допоміжного виробництва перелік та
послідовність закриття витрат наведена в Додатку №5.
8.4 Адміністративні витрати, витрати на збут - які пов'язані з
діяльністю підприємства в цілому і не можуть бути віднесені до
окремого сегмента наводяться в сумі визначеній шляхом розподілу
на окремий вид сегменту до отриманої маржі від реалізації продукції
,товарів робіт послуг зовнішнім покупцям
8.5 Закриття рахунку "Фінансові результати" здійснюється щомісячно.
9.Податковий облік здійснювати у відповідності до вимог податкового
законодавства України.
ІІІ. Організація бухгалтерського обліку:
1. Доручити ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
бухгалтерській службі на чолі з головним бухгалтером.
2. Застосовувати журнально-ордерну систему обліку з застосуванням
автоматизованої системи обліку 1-С "Підприємство".версія 8-2
.
3. Доручити головному бухгалтеру підписувати облікові регістри,
первинні документи, форми звітності та визначити права працівників на
підписання бухгалтерських документів.
4. Головному бухгалтеру затвердити перелік фінансової, податкової,
статистичної та інших видів звітності, яка надається підприємством та
перелік відповідальних осіб за її підготовку та своєчасність надання
у відповідності до Додатку 6.
5. Дотримуватися встановленого графіку документообігу згідно Додатку
7. Працівникам усіх служб (департаментів), що відповідають за
отримання первинних документів та оформляють первинні документи,
виконувати вимоги і терміни, передбачені графіком документообігу.
Якщо з вини працівника (який порушив вимоги, щодо оформлення
документа або не оформив документ у термін) до підприємства
застосовані штрафні санкції, він зобов'язаний відшкодувати втрати
відповідно до законодавства.
6. Головному бухгалтеру дотримуватися робочого плану рахунків,
приймаючи за основу план рахунків, затверджений наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.99 року за №291. З метою узагальнення
інформації про витрати підприємства застосовувати рахунки класу 9
"Витрати діяльності". Застосування рахунків класу 8 "Витрати за
елементами" не є обов'язковим.
7. Встановити терміни проведення інвентаризації:
- для незавершеного виробництва та напівфабрикатів власного
виробництва щомісяця (в останній день звітного місяця);
- для готової продукції, сировини, матеріалів, товарів, для
дебіторської та кредиторської заборгованості - на 30.06.2012 року та
в період з 1 жовтня до 31 грудня 2012 року на підставі додаткового
наказу по підприємству;

- для бланків суворої звітності - щоквартально (в останній день
звітного кварталу);
- для об'єктів основних засобів, нематеріальних активів - щорічно
станом на 30 червня;
- для грошових коштів - один раз на квартал;
- у разі зміни матеріально відповідальних осіб або виявлення факту
крадіжки - на момент зміни або виявлення крадіжки.
8.Щорічна вибіркова інвентаризація дебіторської та кредиторської
заборгованості проводиться станом на кінець дня 30.06.2012 та
31.12.2012. Мають бути підтверджені залишки взаєморозрахунків станом
на початок дня 01.07.2011, на кінець дня 30.06.2012 та обороти по
дебету та кредиту за період з 01.07.2011 по 30.06.2012.
Інвентаризації підлягають контрагенти, з якими залишки на 01.07.2010
або 30.06.2011 були більше 100 000 грн. Інвентаризації підлягають
контрагенти, з якими сумарні обороти по всіх типах операцій за період
з 01.07.2010 по 30.06.2011 перевищували 250 000 грн. Термін
проведення інвентаризації обмежити наступним періодом: з 01.07.2012
по 20.07.2012 Форма акту звірки наведена у Додатку 4. Звірку
проводити в розрізі договорів.
9. Забезпечити наявність первинних документів та облікових
регістрів, на підставі яких складається звітність, а також
бухгалтерських звітів, їх оформлення та передачу до архіву у
відповідності з вимогами діючого законодавства.
10. Контроль
бухгалтера.

за

виконанням

цього

наказу

покласти

на

11. Головному бухгалтеру визначити перелік посадових осіб
необхідно ознайомити з наказом.

головного

яких

Текст аудиторського висновку
_____________________________________________________________________
_______________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків та інших
обов'язкових платежів: 2685304116
Свідоцтво про державну реєстрацію серія В03 №454484
(№25880170000018955) від 12.10.2001 року
Свідоцтво №4221 Аудиторської Палати України, видане рішенням АПУ
№196/3 від 27.11.2008 року
п/р: 260008097 в Полтавській обласній дирекції ПАТ "Райффайзен Банк
Аваль", МФО 380805.
Місцезнаходження: 36039 Полтавська область, м. Полтава, Октябрський
р-н, вул. Фрунзе, б. 44, кв. 71
Тел./факс: (0532) 61-39-93. E-mail: sen4enko@ukrpost.ua
_____________________________________________________________________
_________________________________
"11" березня 2013 року
м. Полтава
№ 8
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства "Кіровоградолія" за 2012 рік
Правлінню
ПАТ "Кіровоградолія"
Загальним зборам акціонерів
ПАТ "Кіровоградолія"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Мною, Приватним підприємцем Сенченко Михайлом Володимировичем
(Свідоцтво №4221 від 27.11.2009 року про внесення до "Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські
послуги", згідно рішення №196/3 АПУ з терміном дії до 27 листопада
2013 року, сертифікат №004824 серії "А", виданий рішенням
Аудиторської палати України з терміном дії до 28 вересня 2015 року),
на підставі договору № 11/01 від 11 січня 2013 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 2012 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 01.01.2012 року по 31.12.2012 року. Час проведення
аудиту з 11 січня 2013 року по 11 березня 2013 року.
Місце проведення та дата видачі аудиторського висновку - м. Полтава,
від "11" березня 2013 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:
"
10.41 Виробництво олії та

тваринних жирів;
"
56.29 Постачання інших готових страв;
(Згідно Довідки АА №804777 "З єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України (ЄДРПОУ)", від 02.01.2013 року).
Інституційний сектор економіки за КІСЕ:
"

S.11002 - приватні нефінансові корпорації.

(Згідно Довідки АА № 804777 "З єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України (ЄДРПОУ)", від 02.01.2013 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.
Мною було перевірено повний комплект річної фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства "Кіровоградолія" за 2012 рік, яка
включає наступні форми фінансових звітів та додатки до них:
"
Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2012 року.
"
Звіт про фінансові результати (форма №2) за 12 місяців 2012 року.
"
Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 12 місяців 2012 року.
"
Звіт про власний капітал (форма №4) за 12 місяців 2012 року.
"
Опис важливих аспектів облікової політики за 2012 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 2012 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 2012 рік встановлювався у
відповідності до вимог Міжнародного стандарту аудиту №320 "Суттєвість
при плануванні та проведенні аудиту", професійного судження аудитора,
шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських
процедур, а також оцінюючи наслідки викривлень.
Аудит фінансової звітності за 2012 рік суб'єкта господарювання, що
перевіряється включає також оцінку відповідності використаної
облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом, та загального представлення фінансових
звітів.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Управлінський персонал Публічного акціонерного товариства

"Кіровоградолія" несе відповідальність за початкові залишки,
підготовку, трансформацію та достовірне представлення фінансових
звітів за 2012 рік у відповідності до Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Міжнародних
стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку.
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 товариству.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА
Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо фінансової
звітності Публічного акціонерного товариства "Кіровоградолія" за 2012
рік на підставі результатів аудиторської перевірки.
Аудиторська перевірка проводилася у відповідності до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних
вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності.
Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства
або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного
подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності
використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання
фінансової звітності.
Я вважаю, що отримав достатні та прийнятні аудиторські докази для
висловлення думки.
ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
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:
1. Неможливість отримання аудитором достатніх і належних
аудиторських доказів (іменується також "обмеження обсягу аудиту")
виникла в результаті обставин, що стосуються графіка роботи аудитора,
зокрема часові рамки призначення аудитора є такими, що він не мав

змоги спостерігати за інвентаризацією фізичних запасів. Відповідно,
аудитор не мав змоги визначити, чи була потреба в коригуванні
зазначених сум .
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо
увагу на той факт, що незважаючи на стабілізаційні заходи, які
вживаються Урядом України, з метою підтримки підприємницького
сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів
ринкових коливань у світовій економіці. Ми не маємо змоги передбачити
можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан,
результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
АУДИТОРСЬКА УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА (ВИСНОВОК)
Я вважаю, що отримано достатні та прийнятні аудиторські докази для
висловлення думки.
На мою думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у
параграфі "Пояснювальний параграф", та з урахуванням перехідного
періоду - дата першого застосування МСФЗ на 01 січня 2012 року повий
комплект річної фінансової звітності справедливо та достовірно
відображає фактичний фінансовий стан Публічного акціонерного
товариства "Кіровоградолія" станом на 31 грудня 2012 року, фінансові
результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що минув на
вищезазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності,
тлумачень, розроблених Комітетом з тлумачень МСФЗ та Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Для підготовки повного комплекту річної фінансової звітності за 2012
рік суб'єкта господарювання, який перевіряється ("Баланс", "Звіт про
фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про
власний капітал", опис важливих аспектів облікової політики та інші
пояснювальні примітки і додатки), було використано наступну
концептуальну основу фінансової звітності:
"
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Міжнародні
стандарти фінансової звітності.
"
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" /країна походження Україна/.
На мою 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, з
урахуванням перехідного періоду - дата першого застосування МСФЗ на
01 січня 2012 року.
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 2012 рік.
Прийнята товариством система бухгалтерського обліку не суперечить
МСБО та МСФЗ 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 мою думку, розмір статутного капіталу Публічного акціонерного
товариства "Кіровоградолія" за 2011-2012 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", опис важливих аспектів облікової політики та додатки) за
2012 рік з урахуванням перехідного періоду - дата першого
застосування МСФЗ на 01 січня 2012 року розкрило інформацію про
вартість чистих активів товариства.
2. Інформація про наявність або відсутність невідповідностей.
На мою 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 2012 рік - не було виявлено
істотних, спотворень інформації або непослідовного її подання, а
також відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю
Публічного акціонерного товариства "Кіровоградолія" за 2012 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 мою 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 2012 року не приймалися
(Загальними зборами акціонерів) і, відповідно, за період з 01 січня
2012 року по 31 грудня 2012 року виконання значних правочинів
Публічним 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
31.12.2012 року не приймалось жодних внутрішніх положень.
Внутрішній аудит в суб'єкта господарювання, який перевіряється за
2012 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 мою 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", опис важливих аспектів облікової) за 2012 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 мою 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", опис важливих аспектів облікової політики та інші
пояснювальні примітки і додатки) за 2012 рік достовірно і у повній
мірі розкрило інформацію за видами активів, з урахуванням перехідного
періоду - дата першого застосування МСФЗ на 01 січня 2012 року.
Дана інформація не суперечить вимогам діючих на протязі 2012 року
МСБО та МСФЗ .
7. Інформація про зобов'язання.
На мою 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", опис важливих аспектів облікової політики і
додатки) за 2012 рік достовірно і у повній мірі розкрило інформацію
про зобов'язання.
Дана інформація не суперечить вимогам діючих на протязі 2012 року
МСБО та МСФЗ .
8. Інформація про власний капітал.
На мою 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", опис важливих аспектів облікової політики та
додатки) за 2012 рік достовірно і у повній мірі розкрило інформацію
про власний капітал.
Дана інформація не суперечить вимогам діючих на протязі 2012 року
МСБО та МСФЗ.
9. Інформації щодо фінансового результату.
На мою 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", опис важливих аспектів облікової політики та
додатки) за 2012 рік достовірно і у повній мірі розкрило інформацію
про фінансові результати, зокрема про чистий прибуток.
Дана інформація не суперечить вимогам діючих на протязі 2012 року
МСБО та МСФЗ.
Повне найменування: Приватний підприємець Сенченко Михайло
Володимирович
Номер та дату видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги,
виданого Аудиторською палатою України: №4221 від 27 листопада 2008
року
Рішення №196/3 Аудиторської палати України
(термін дії до 27 листопада 2013 року)
Місцезнаходження:
36039 Полтавська область, м. Полтава,
Октябрський район, вул. Фрунзе, буд. 44, кв. 71
Телефон:
0 (50) 404-86-04
Телефон/факс:
0 (532) 61-39-93

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Дата і номер договору на проведення аудиту: 11 січня 2013 року;
Договір №11/01
Дата початку проведення аудиту: 12 лютого 2013 року
Дата закінчення проведення аудиту: 11 березня 2013 року
Дата аудиторського висновку:
11 березня 2013 року
Складено

"11" березня 2013 року.

Аудитор
(підпис)
Приватний підприємець
Сенченко

__________

М. В. Сенченко

__________

М. В.

Свідоцтво №4221 від 27.11.2008 р.
про внесення до "Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
одноособово надають аудиторські послуги",
з терміном дії до 27.11.2013 р.
Сертифікат №004824 серії "А", виданий рішенням
28.09.2001 р., з терміном дії до 28.09.2015 р.

АПУ

№-103

від

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 (екстракцiйна );
Олiя соняшникова нерафiнована, невиморожена (сумiш пресової з
екстракцiйною).
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-Капiтал"
яка реалiзує власну продукцiю.
Пiдприємство має залізничну колію, авторанспорт.
Особливостi розвитку галузi, у якiй здiйснює дiяльнiсть Емiтента,

складаються з впровадження новiтнiх технологiй, реконструкцiї
пiдприємств з метою збiльшення обсягiв переробки, пiдвищення якостi
готової продукцiї та випуску нових видiв продукцiї.
Значний попит на олiйно-жирову продукцiю України викликав нарощування
обсягiв вирощування насiння соняшнику в Українi, а також надходження
iнвестицiй у олiйно-жирову галузь.Будувалися новi заводи по
переробцi олiйно-жирової сировини, реконструювалися старi.
Потужнiсть олiйно-жирової галузi протягом останiх рокiв збiльшилась
вдвiчi.Внутрiшнє споживання олiї та олiйно-жирових продуктiв в
Українi за останi роки також зросло у два рази.
Промисловiсть України може повнiстю забезпечити внутрiшнiй ринок
широким асортиментом рослинних олiй.
Iноземнi iнвестори вкладають значнi кошти у розвиток
олiйно-жировоїгалузi України.
Введенi в дiю новi олiйно-жировi потужностi у Днiпропетровськiй,
Кiровоградськiй, Запорiзкiй, Донецькiй та Миколаївськiй областях.
Головне , щоб виробничi потужностi по переробцi олiйно-жирової
сировини були завантаженi.Тому збiльшення виробництва соняшнику, а
також альтернативних культур-рiпаку та сої є нагальною необхiднiстю
Свiтовий ринок олiйно-жирових продуктiв є досить перспективним для
олiйно-жирової галузi України.
Крiм того, рослинної можуть використовуватися у виробництвi
бiодизелю.
Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградолiя"- переробне
пiдприємство олiєжирової сировини, в результатi переробки насiння
соняшника одержує олiю соняшникову, нерафiновану.
ТОВ "Кернел-Трейд" є основним постачальником сировини для
завантаження виробничих потужностей ПАТ "Кiровоградолiя".
ПАТ "Кiровоградолiя" працює на давальницькiй сировинi , а частка
власної продукцiї виробляється з сировини, закупленої у ТОВ
"Кернел-Трейд" з метою поповнення оборотних коштiв для покриття
власних потреб i також продається ТОВ "Кернел-Трейд".
У зв"язку з тим, що продукцiя переробки ПАТ "Кiровоградолiя" - олiя
рослинна соняшникова, нерафiнована є власнiстю ТОВ "Кернел-Трейд "
пiдприємство-переробник- ПАТ "Кiровоградолiя" реалiзацiю 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
На балансi товариства облiковуються основнi засоби:
Номер рахунку(суб рахунку) Назва рахунку
Сальдо по Д-ту на
01.01.2012 року(первiсна вартiсть) тис. грн.
Сальдо по Д-ту на
31.12.2012 року(первiсна вартiсть)тис. грн.
10 Основнi засоби 428364 428481
103 Будинки та споруди 252977 253165
104 Машини i обладнання 167674 168526
105 Транспортнi засоби 4409 4409
106 Iнструменти, прилади та iнвентар
1495 2166
107 Робоча худоба - 0
9
109. Інші основні засоби
- 214
215
112 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 1586
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2011
року складає 174236,0 тис. грн. Ступiнь зносу складає 40,7 %.,

ступiнь придатностi складає 59,3 %.
Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство проводило операцiї з
придбання основних засобiв, вартiсть яких складає та вибуття на суму
1453,0 тис. грн.
Протягом звiтного перiоду на товариствi було придбано основних
засобiв первiсною вартiстю:
по групi "Будинки i споруди" на суму
188 тис.
грн.;
по групi "Машини та обладнання" на суму
864 тис.
грн.;
по групi "Iнструменти, прилади, iнструменти, (меблi)" на суму 671
тис. грн.;
по групi "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" на суму 9
тис. грн
За звiтний перiод вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю:
по групi "Машини та обладнання" на суму
7,0 тис. грн.;
Згiдно даних бухгалтерського облiку iз загальної вартостi основних
засобiв передано в операцiйну оренду по групi "Транспортнi засоби"
основнi засоби на суму 341тис. грн.
Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється прямолiнiйним
методом, що визначено облiковою полiтикою товариства. Нарахування
амортизацiї по малоцiнним необоротним матерiальним активам
здiйснюється у першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100% їх
вартостi. Протягом звiтного перiоду метод нарахування амортизацiї
залишається незмiнним. Сума нарахованої амортизацiї основних засобiв
за звiтний перiод складає 174236 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
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю.
Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень,
передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво
вирішило застосувати історичну вартість основнихзасобів.
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус
будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від
зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки
виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми,
перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до
складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку,
коли припиняється визнання відповідного активу.
Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів
витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування
об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони
понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються
такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
На балансi товариства облiковуються основнi засоби:
Номер рахунку(суб рахунку) Назва рахунку
Сальдо по Д-ту на
01.01.2012 року(первiсна вартiсть) тис. грн.
Сальдо по Д-ту на

31.12.2012 року(первiсна вартiсть)тис. грн.
10 Основнi засоби 428364 428481
103 Будинки та споруди 252977 253165
104 Машини i обладнання 167674 168526
105 Транспортнi засоби 4409
4409
106 Iнструменти, прилади та iнвентар 1495
2166
107 Робоча худоба
9 109 Iншi основнi засоби 214 215
11 Iншi необоротнi
матерiальнi активи
112 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 1586 Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012
року складає 174236 тис. грн. Ступiнь зносу складає 40,7%., ступiнь
придатностi складає 59,3%.
Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство проводило операцiї з
придбання основних засобiв, вартiсть яких складає 785 тис. грн. та
вибуття на суму 1453 тис. грн.
Протягом звiтного перiоду на товариствi було придбано основних
засобiв первiсною вартiстю:
по групi "Будинки i споруди" на суму
188 тис. грн.;
по групi "Машини та обладнання" на суму
864 тис. грн.;
по групi "Iнструменти, прилади, iнструменти, (меблi)" на суму 671
тис. грн.;
За звiтний перiод вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю:
по групi "Машини та обладнання" на суму 7,0 тис. грн.;
Згiдно даних бухгалтерського облiку iз загальної вартостi основних
засобiв передано в операцiйну оренду по групi "Транспортнi засоби"
основнi засоби на суму 244 тис. грн.
Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється прямолiнiйним
методом, що визначено облiковою полiтикою товариства. Нарахування
амортизацiї по малоцiнним необоротним матерiальним активам
здiйснюється у першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100% їх
вартостi. Протягом звiтного перiоду метод нарахування амортизацiї
залишається незмiнним. Сума нарахованої амортизацiї основних засобiв
за звiтний перiод складає 20482 тис. грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
В дiловiй дiяльностi можливi наступнi фактори ризику:
-нестабiльнiсть економiчної ситуацiї;
-нестабiльнiсть законодавства України;
-стихiйнi лиха та iншi форс-мажорнi обставини.
За 2008 рiк проведена реконструкцiя виробництва, проведення
будiвництва другої черги (2 котли Е-16-3,9-360-Д- вид палива лушпиння
соняшника з системою утилiзацiї випарiв) нового енергетичного
комплексу ( промислової ТЕЦ) для забеспечення Товариства власною
тепловою енергiєю.
В 2008 роцi введено в дiю 1 котел : ДЕ-25-1,4-250Г М О - вид палива
газ,мазут.В 2009роцi введено в експлуатацiю турбогенератор 1,7 МВт
для забеспечення Товариства власною електричною енергiєю.
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 2005-2012
роках склав бiльше100 %.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Штрафнi санкцiї
Протягом звітного року проводилися перевiрки Пенсiйним фондом, Фондом
зайнятостi, Фондом соцiального страхування, Фондом Чорнобиля, згiдно
актiв перевiрок нарахування заробiтної плати та утримання податкiв
проводилося на основi "Положень по нарахуванню та утриманню
заробiтної плати", розбiжностей по нарахуванню не виявлено. Заробiтна
плата нараховувалася на пiдставi Положень, наказiв та посадового
розкладу.
Згiдно актiв перевiрок в бухгалтерському облiку ПАТ "Кiровоградолiя"
порушень не виявлено, штрафнi санкцiї 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
Керiвництво 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 2012 роцi завантаженi на 100 %,
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)
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента
-- бурiння скважини з метою отримання води для потреб виробництва%
-- замiна очисних споруд на менш енергоємнi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
У зв'язку з тим що iнвестор емiтента ТОВ "Кернел-Капiтал" володiє
99,1775 % статутного фонд ПАТ "Кiровоградолiя" тому полiтика
дiяльностi емiтента та всi дослiдження i розробки проводяться
iнвестором.
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 останнiх п'яти рокiв емiтент 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 ,Вiддiлення
"Кiровоградське ПАТ "Альфа-Банк"
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами
фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента розкрита в
фiнансовому звiтi Товариства в повному обсязi..

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 )
Власні основні засоби
Орендовані основні засоби
Основні засоби, всього
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення 272935.000
254245.000
0.000
0.000
272935.000
254245.000
- будівлі та споруди
169123.000
159714.000
0.000
0.000
169123.000
159714.000
- машини та обладнання
102613.000
92992.000
0.000
0.000
102613.000
92992.000
- транспортні засоби
565.000
438.000
0.000
0.000
565.000
438.000
- інші
634.000
1101.000
0.000
0.000
634.000
1101.000
2.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
0.000
Усього
272935.000
254245.000
0.000
0.000
272935.000
254245.000
Первісно
Товариство
оцінює
основні
засоби
за
собівартістю.
Розглянувши
Пояснення :
доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо
ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати історичну
вартість основнихзасобів.
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка
накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової
балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми
активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до
нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на
щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати
визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості
об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють
критеріям визнання активу.
Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з
використанням встановлених норм:
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
корисного використання. Амортизація активу починають, коли він стає придатним
для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка
відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для
продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Найменування основних
засобів

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період
279891
105527
105527

За попередній період
272081
105527
105527

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(279891.000 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.

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

Кредити банку, у тому числі :
Довгостроковi кредити (вiдсотки за кредит Lidor + 1%)

Дата виник
нення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)

X

31333.00

X

X

04.04.2008

31333.00

0.010

31.03.2018

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.00

X

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

0.00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

731.00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.00

X

X

Інші зобов'язання

X

2948.00

X

X

Усього зобов'язань

X

35012.00

X

X

Опис:

Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя
про умовне зобов'язання розкривається, якщо
можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не
визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про
умовний актив розкривається, коли надходження
економiчних вигод є ймовiрними.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
07.12.2012
27.02.2012

Дата оприлюднення
Повідомлення у стрічці
новин
10.12.2012
27.02.2012

Вид інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
1
2
3

Кількість зборів, усього
2010
1
2011
2
2012
1

У тому числі позачергових
0
1
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?
Так
Реєстраційна комісія
Акціонери
Реєстратор
Депозитарій
Інше
д/н

Ні

X
X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями ( таємне голосування )
Підняттям рук
Інше
д/н

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?
Так
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийнятя рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Ні
_____

Органи управління

Який склад наглядової ради ( за наявності )?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1
0
0
0
0
1

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

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

Ні

Стратегичного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Іншi
Іншi

X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами _____
Ні
(так/ні) ?
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/н

Ні
X
X
X

X

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

Ні
X
X
X
X
X
X

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність )
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше
д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена
Інше

X
X
X
X

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

Ні
______

Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____
0
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

Члени правління ( директор )
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами
Інше

Ні

Ні

Ні

Склад (перелiк) органiв управлiння Товариством.
Управлiння Товариством здiйснюють:
- загальнi збори Товариства;
- наглядова рада Товариства;
- директор Товариства.

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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу

Так
Так

Ні
Ні

Так
Так

Ні
Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так
Так
Так
Так
Так

Так
Так
Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Положення про загальні збори товариства
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше

X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Інформація Публікується
у
розповсюджу
пресі,оприлюд
ється на
нюється в
загальних
загальнодосту
зборах
пній
інформаційній
базі ДКЦПФР
про ринок
цінних
паперів
Фінансова звітність, результати діяльності
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

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

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні
X
X
X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
д/н

Ні
X

X
X

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

З якої причини було змінено аудитора ?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше
д/н

Ні
X

X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?
Так
Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
Інше
Склад (перелiк) органiв управлiння Товариством. Управлiння Товариством здiйснюють:
- загальнi збори Товариства;
- наглядова рада Товариства;
- директор Товариства.

Ні
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше
д/н

Ні
X
X
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?
Так

Ні

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше
д/н

X
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше

Змiни в законодавствi України на ринку цiнних паперiв.

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 акцiонерне товариство не має.
_____________________________________________________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
Ні
(так/ні) ______
укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
власного кодексу акцiонерне товариство не має.
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________
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

1
1
3

Основний вид продукції

2
переробка насiння соняшнику
Виробництво електроенергiй

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру
3
422996
10988

Обсяг виробництва
у грошовій формі
(тис.грн.)
4
171980.00
14774.00

у відсотках до
всієї виробленої
продукції
5
88.00
10.00

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у грошовій формі
у відсотках до
формі (фізична
(тис.грн.)
всієї реалізованої
одиниця виміру
продукції
6
422996
10988

7
171980.00
14774.00

8
88.00
10.00

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1

2

1
2
3
4
5

матерiальнi витрати
витрати на оплату працi
вiдрахування на соцiальнi заходи
амортизацiя
iншi операцiйнi витрати

Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)
3
33.40
28.40
9.50
19.20
9.50

Публічне акціонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ"
Підприємство___________________________________________________________

Коди
Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

за ЄДРПОУ

00373869

за КОАТУУ

3510136300

Организаційно-правова форма господарювання
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА
Орган державного управління_____________________________________________

за СПОДУ

7434

КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Територія______________________________________________________________

ВИРОБНИЦТВО ОЛIЇ ТА ТВАРИННИХ ЖИРIВ
10.41
Вид економічної діяльності________________________________________________
за КВЕД
341
Середня кількість працівників (1)____________
Одиниця виміру: тис. грн.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
Адреса________________________________________________________________
25013 КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ КIРОВСЬКИЙ Р-Н УКРАЇНА ,
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
М. КIРОВОГРАД ВУЛ. УРОЖАЙНА , 30
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс на "31" грудня 2012 р.
Форма № 1

1801001

Код за ДКУД

Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

1

2

3

На кінець звітного
періоду
4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

1670

1643

первісна вартість

011

1937

1948

накопичена амортізація

012

( 267 )

( 305 )

020

--

--

Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість

030

272935

254245

первісна вартість

031

428364

428481

знос

032

( 155429 )

( 174236 )

справедлива (залишкова) вартість

035

--

--

первісна вартість

036

--

--

накопичена амортизація

037

( -- )

( -- )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

--

--

Інші фінансові інвестиції

045

6

6

050

--

--

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:

Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

--

--

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

--

--

Знос інвестиційної нерухомості

057

( -- )

( -- )

Відстрочені податкові активи

060

227

1161

Гудвіл

065

--

--

Інші необоротні активи

070

235

249

Гудвіл при консолідації

075

--

--

Усього за розділом І

080

275073

257304

ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси

100

3133

4536

поточні біологічні активи

110

--

--

незавершене виробництво

120

--

--

готова продукція

130

73

382

Товари

140

12

15

Векселі одержані

150

--

--

чиста реалізаційна вартість

160

54414

47198

первісна вартість

161

54414

47198

162

( -- )

( -- )

з бюджетом

170

1917

454

за виданими авансами

180

--

2901

З нарахованих дохідів

190

--

--

Із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

-23

-52

--

--

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

331

186

у т.ч. в касі

231

--

--

в іноземній валюті

240

16

4

250

189

20

Інші оборотні активи
Усього за розділом II

260

60108

55748

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

--

2849

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

--

--

280

335181

315901

Баланс
Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал
Статутний капітал

300

105527

Пайовий капітал

310

--

105527
--

Додатковий вкладений капітал

320

--

--

Інший додатковий капітал

330

173243

173243

Резервний капітал

340

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

( 6689 )

1121

Неоплачений капітал

360

( -- )

( -- )

Вилучений капітал

370

( -- )

( -- )

Накопичена курсова різниця

375

( -- )

( -- )

Усього за розділом I

380

272081

279891

ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів
Частка меншості

385

--

--

Забезпечення виплат персоналу

400

987

955

Інші забезпечення

410

--

43

Cума страхових резервів

415

--

--

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

416

--

--

Цільове фінансування

420

--

--

Усього за розділом II

430

987

998

IIІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків

440

--

--

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

40909

31333
544

Відстроченні податкові зобов'язання

460

--

Інші довгострокові зобов"язання

470

--

--

Усього за розділом III

480

40909

31877

Короткострокові кредити банків

500

--

--

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями

510

--

--

Векселі видані

520

--

--

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

480

421

з одержаних авансів

540

8847

--

з бюджетом

550

192

731

IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з позабюджетних платежів

560

--

--

зі страхування

570

260

268

з оплати праці

580

622

626

з учасниками

590

--

--

із внутрішніх розрахунків

600

--

--

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

605

--

--

Інші поточні зобов'язання

610

10803

1089

Усього за розділом IV

620

21204

3135

630

--

--

640

335181

315901

V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги
(421)
-інформація розкрита в примітках до фінансової звітності
В.О.Директора

________

Лазаревич Дмитро Анатолiєвич

Головний бухгалтер

________

Павлова Тетяна Андрiївна

Коди

Підприємство___________________________________________________________
Публічне акціонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ"
Дата (рік, місяць, число)
Територія______________________________________________________________
КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

2013

01

за ЄДРПОУ

00373869

за КОАТУУ

3510136300

Орган державного управління_____________________________________________
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА

за СПОДУ

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________

за КОПФГ

01

7434
230

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________
ВИРОБНИЦТВО ОЛIЇ ТА ТВАРИННИХ ЖИРIВ

за КВЕД

10.41

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

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2012 р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1

Код рядка
2

За звітний період

За попередній період

3

4

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

010

205807

Податок на додану вартість

015

( 19053 )

--

Акцизний збір

020

( -- )

( -- )

025

( -- )

( -- )

Інші вирахування з доходу

030

( -- )

( -- )

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

035

186754

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 168586 )

( -- )

-( -- )

Валовий:
Прибуток

050

Збиток

055

18168
( -- )

-( -- )

Інші операційні доходи

060

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

061

Адміністративні витрати

070

( 6124 )

( -- )

Витрати на збут

080

( 2705 )

( -- )

Інші операційні витрати

090

( 23454 )

( -- )

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

091

( -- )

( -- )

23583
--

---

Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток

100

Збиток

105

Дохід від участі в капіталі

110

--

--

Інші фінансові доходи

120

--

--

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

(4)

( -- )

Втрати від участі в капіталі

150

( -- )

( -- )

Інші витрати

160

( 218 )

( -- )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

( -- )

( -- )

9468
( -- )

28

-( -- )

--

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток

170

Збиток

175

( -- )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

457

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

9274

( -19 )

-( -- )
--

( -- )

V

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

( 1464 )
--

( -- )
--

Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток

190

Збиток

195

7810
( -- )

-( -- )

Надзвичайні:
Доходи

200

Витрати

205

( -- )

( -- )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( -- )

( -- )

Частка меншості

215

--

--

--

--

Чистий:
Прибуток

220

Збиток

225

Забезпечення матеріального заохочення

226

--

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

131

--

7810
( -- )

-( -- )
--

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код рядка

1

За звітний період

За попередній період

3

4

2

Матеріальні затрати

230

128461

--

Витрати на оплату праці

240

16508

--

Відрахування на соціальні заходи

250

6112

--

Амортизація

260

20482

--

Інші операційні витрати

270

7732

--

Разом

280

179295

--

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

1

2

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

За звітний період
3

За попередній період
4

5276335

5276353

310

5276335

5276353

320

1.48019000

--

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

1.48019000

Дивіденди на одну просту акцію

340

--

---

інформація розкрита в примітках до фінансової звітності

В.О.Директора

__________

Лазаревич Дмитро Анатолiєвич

Головний бухгалтер

__________

Павлова Тетяна Андрiївна

Коди
Публічне акціонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ"
Підприємство___________________________________________________________

Дата (рік, місяць, число)

2013

01

за ЄДРПОУ

00373869

Територія______________________________________________________________
КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

3510136300

Организаційно-правова форма господарювання ____________________________
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

Вид економічної діяльності________________________________________________
ВИРОБНИЦТВО ОЛIЇ ТА ТВАРИННИХ ЖИРIВ

за КВЕД

01

230
10.41

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

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2012 рік
Форма № 3

Код за ДКУД

Стаття

Код

1

2

1801004
За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

154850

--

Погашення векселів одержаних

015

--

--

Покупців і замовників авансів

020

--

--

Повернення авансів

030

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

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

--

--

Інші надходження

080

898

347

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

090

146403

--

Авансів

095

2901

--

Повернення авансів

100

2071

--

Працівникам

105

13605

--

Витрат на відрядження

110

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

Зобов'язань з податку на прибуток
Відрахувань на соціальні заходи

32436

--

-2

60

--

--

--

--

120

539

--

125

6722

--

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

130

3023

--

Цільових внесків

140

494

--

Інші витрачання

145

1072

--

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

11296

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій

180

-11296

--

347

--

необоротних активів

190

майнових комплексів

200

--

--

210

--

--

220

--

--

Інші надходження

230

--

--

Придбання:
фінансових інвестицій

Отримані:
відсотки
дивіденди

35

347
--

--

240

--

--

необоротних активів

250

1662

--

майнових комплексів

260

--

--

1

2

3

4

Інші платежі

270

--

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу

310

--

--

Отримані позики

320

--

--

Інші надходження

330

--

--

Погашення позик

340

9591

--

Сплачені дивіденди

350

--

--

Інші платежі

360

235

--

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-9826

--

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-9826

Чистий рух коштів за звітний період

400

-157

347

Залишок коштів на початок року

410

347

--

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

--

--

Залишок коштів на кінець року

430

190

347

-1627
--1627

--

інформація розкрита в примітках до фінансової звітності

В.О.Директора

__________

Лазаревич Дмитро Анатолiєвич

Головний бухгалтер

__________

Павлова Тетяна Андрiївна

-----

---

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Публічне акціонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ"
Підприємство___________________________________________________________

2013

01

01

за ЄДРПОУ

00373869

Територія______________________________________________________________
КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

3510136300

Орган державного управління_____________________________________________
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА

за СПОДУ

7434

Организаційно-правова форма господарювання _____________________________
за КОПФГ
230
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________
ВИРОБНИЦТВО ОЛIЇ ТА ТВАРИННИХ ЖИРIВ
за КВЕД
10.41
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2012
Форма № 4

Стаття

1

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

2

3

4

Залишок на початок
010
року

Код за ДКУД

1801005

Інший
ДодаткоНерозподіле Неоплачений Вилучений
додатко- вий Резервний
вий
ний
капітал
капітал
капітал
капітал
вкладений
прибуток
капітал
5

6

7

105527

--

--

173243

--

020

--

--

--

--

--

030

--

--

--

--

040

--

--

--

105527

--

--

070

Дооцінка
незавершеного
будівництва

8

10

11

--

--

272081

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

173243

--

--

--

272081

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

080

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Уцінка
незавершеного
будівництва

090

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

--

--

--

--

--

7810

--

--

7810

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Коригування: Зміна
облікової політики
Виправлення
помилок

-6689

9

Разом

Інші зміни
Скоригований
залишок на початок
050
року
Переоцінка активів:
Дооцінка основних
060
засобів

Уцінка основних
засобів

Уцінка
нематеріальних
активів

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 140
(дивіденди)

-6689

1

2

Спрямування
прибутку до
150
статутного капіталу

3

4

5

6

7

8

9

10

11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до
Резервного капіталу 160

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в
240
капіталі

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін в
капіталі

290

--

--

--

--

--

7810

--

--

7810

Залишок на кінець
року

300

105527

--

--

173243

--

1121

--

--

279891

Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з
капіталу

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)
Перепродаж
викуплених акцій
(часток)
Анулювання
викуплених акцій
(часток)

Зменшення
номінальної
вартості акцій
Інші зміни в
капіталі: Списання
невідшкодованих
збитків
Безкоштовно
отримані активи

інформація розкрита в примітках до фінансової звітності
В.О.Директора

_______

Лазаревич Дмитро Анатолiєвич

Головний бухгалтер

_______

Павлова Тетяна Андрiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
Основа надання iнформацiї рiчної звiтностi ПАТ "Кiровоградолiя" за 2012 рiк
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку
(МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi iсторичної собiвартостi а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою
вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" та оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до
МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на пiдставi бухгалтерських записiв згiдно з українським
законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням пере класифiкацiї статей з метою достовiрного представлення
iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку
Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було 01 сiчня 2012 року.
Узгодження власного капiталу станом на 01 сiчня 2012 року (дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином:
Статтi ПоясненняПопереднi П(С)БО
Виправлення помилок
Вплив переходу на МСФЗМСФЗ
1 2 3 4 5 6
Нематерiальнi активи
1670
1670
Основнi засоби
1 273170
272935
Фiнансовi активи
6
6
Вiдстроченi податковi активи
227
227
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Усього, непоточних активiв
275073
275073
Запаси
3218
3218
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
2 56354
56354
Iншi активи
189
189
Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв
347
347
Усього поточних активiв
60108
60007
Усього, активiв
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Доходи майбутнiх перiодiв
Довгостроковi забезпечення
40909
40909
Короткостроковi забезпечення персоналу
987
987
Короткостроковi забезпечення
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
21204
21204
Усього, зобов'язань
21204
21204
Разом, активи мiнус зобов'язання
272081
272081
Статутний капiтал
105527
105527
Iнший додатковий капiтал 3 172643
+600 173243
Резерв переоцiнки основних засобiв
Резерв переоцiнки iнвестицiй, доступнi для продажу
Безоплатно одержанi необоротнi активи
Нерозподiленi прибутки/збитки 4 -6689
-6689
Разом, власний капiтал
272081
272081
Пояснення до узгодження власного капiталу на дату переходу на МСФЗ
1 Перекласифiкацiя основних засобiв до iнвестицiйної нерухомостi
2 Нарахування резерву сумнiвних боргiв за МСФЗ
3 Перекласифiкацiя капiталу
4 Вiдображення витрат у вiдповiдному перiодi
Порiвняльнi показники за аналогiчний перiод у фiнансовiй звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк не
наводяться, так як дата переходу на МСФЗ - 01 сiчня 2012 року, у вiдповiдностi до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi".
Узгодження власного капiталу станом на 31 грудня 2012 року за П (С) БО та за МСФЗ, має наступний вигляд:
2012
Капiтал Прибуток
Звiтнiсть за П(с)БО 279891 1121
Виправлення помилок
Вiдстроченi податки
Списання активiв, якi не вiдповiдають критерiям визнання
Переоцiнка основних засобiв
Змiна справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв
Iншi (нетто) -101
-101
Звiтнiсть за МСФЗ
279788 1018
Звiт про рух грошових коштiв
Перехiд на МСФЗ не привiв до значних коригувань у звiтi про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року.
Використання оцiнок та припущень
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов'язань,
визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на

МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися
вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi.
Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний
ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового перiоду,
представленi таким чином:
тис. грн.
31.12.2012
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 21102
Функцiональна валюта
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня.
Основнi принципи бухгалтерського облiку
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо
фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
" фiнансовий актив, доступний для продажу;
" iнвестицiї, утриманнi до погашення;
" дебiторська заборгованiсть;
" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс
операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та розрахункiв у банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визначається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання
грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за
справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за
амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення
корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на пiдставi аналiзу дебiторiв та
вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви
створюються на пiдставi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на пiдставi
групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення
корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи
дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв;
негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визначається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення
може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення
корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення
дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20%. Пiсля первiсного
визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового
активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення
корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток,
визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з
власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за
собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Фiнансовi зобов'язання
Кредити банкiв
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У
подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця
мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням
ефективної ставки вiдсотка.
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або
зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
Основнi засоби
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання
послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 1000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ
1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати iсторичну вартiсть основнихзасобiв.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення
корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до

переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється
визнання вiдповiдного активу.
Подальшi витрати.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування
об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi
подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням встановлених норм:
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiя активу починають,
коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив
класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи, якi
виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть
активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi.
Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд
зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися
попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя
основних засобiв корегується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй
пiдставi протягом строку корисного використання.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуваннi з метою отримання орендних
платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi
включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства
або для адмiнiстративних цiлей, у бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони
можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля
визнання здiйснюється на пiдставi моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi
визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Оренда
Фiнансова оренда-це оренда за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язаннi з правом власностi на актив. Товариство як
орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi
орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв.
Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляться мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати
розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi
платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що
амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як
операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй пiдставi протягом строку оренди.
Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй пiдставi протягом строку оренди. Затрати, включаючи
амортизацiю, понесенi при отриманi доходу вiд оренди визнаються як витрати.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума
податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що
виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi
активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi
тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й
зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити
використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується будуть застосовуватися в перiод реалiзацiї вiдповiдних активiв
або зобов'язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм
випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податку у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному
капiталi в тому самому чи iншому перiодi.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує
ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж не можливо), що погашення зобов'язання вимагає вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi
вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання
працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внеси
розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi
працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати
надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати
перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого
активу, як частина собiвартостi цього активу.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення
операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату
балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї,
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої
вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони
виникають.
Умовнi зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють
у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли
надходження економiчних вигод є ймовiрними.
Прийняття нових стандартiв
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство застосувало всi новi i змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi
належать до його операцiй i якi набули чинностi на 31 грудня 2012 року, в тому числi МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" у новiй редакцiї. У
вiдповiдностi до вимог МСБО 1 Товариство прийняло рiшення подавати iнформацiю про сукупний дохiд у одному звiтi - Звiт про сукупний дохiд.
4. Дохiд вiд реалiзацiї
2012
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 205807
Всього доходи вiд реалiзацiї 205807
. Собiвартiсть реалiзацiї
2012
Сировина та витратнi матерiали 128461
Витрати на персонал 22620
Амортизацiя 20482
Iншi 3135
Всього 168586
. Iншi доходи, iншi витрати
Iншi доходи 2012
Доходи вiд операцiйної курсової рiзницi 7828
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 135
Дохiд вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi
Iншi доходи 15648
Вiдшкодування ранiше списаних активiв
Доходи вiд державної субсидiї
Всього 23611
Iншi витрати
Благодiйнiсть
Збиток вiд реалiзацiї запасiв
Представницькi витрати
Штрафи, пенi
Витрати вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi
Iншi витрати
Збитки вiд курсових рiзниць
Зменшення корисностi необоротних активiв
Списання необоротних активiв
Збитки вiд зменшення корисностi запасiв
Витрати на дослiдження
Збитки вiд реалiзацiї необоротних активiв
Всього
. Витрати на збут
2012
Витрати на транспорт
Витрати на персонал
Маркетинг та реклама

2705

Iншi
Всього витрат на збут
Адмiнiстративнi витрати
2012
Витрати на персонал
Утримання основних засобiв
Витрати на охорону
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв
Iншi 6124
Всього адмiнiстративних витрат 6124
Фiнансовi доходи та витрати
2012
Процентнi доходи
Процентний дохiд за борговими цiнними паперами
Вiдсотки на депозитному рахунку в банку
Всього процентнi доходи
Процентнi витрати 4
Банкiвськi кредити та овердрафти
Фiнансовий лiзинг
Всього процентнi витрати
4
Податок на прибуток
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод:
31.12.2012
Прибуток до оподаткування 8925200
Прибуток до оподаткування вiд припиненої дiяльностi
Всього прибуток до оподаткування 8925200
Податкова ставка 21
Податок за встановленою податковою ставкою 1874292
Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей
фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Тимчасовi рiзницi в основному пов'язанi з рiзними методами визнання доходiв та витрат, а також з
балансової вартостi певних активiв. Постiйнi рiзницi в основному пов'язанi з витратами на благодiйнiсть, штрафи.
Збитки вiд необоротних активiв, призначених для продажу
Станом на 31.12.2011 Товариство не має необоротних активiв, призначених для продажу.
Нематерiальнi активи
За iсторичною вартiстю Нематерiальнi активиВсього
Справедлива вартiсть на дату переходу на МСФЗ на 31.12.2012 1643

1643

. Основнi засоби
За iсторичною вартiстю БудiвлiМашини та обладнання Транспорт Меблi та приладдя
1 2 3 4 5 6 7
Вартiсть на дату переходу на МСФЗ на 31.12.2012 159715 92989 439 1005
254245
. Iнвестицiї, доступнi для продажу вiдсутнi.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
. Запаси
31 грудня 2012
Незавершене виробництво (за iсторичною собiвартiстю)
Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 4536
Готова продукцiя (за чистою вартiстю реалiзацiї) 382
Товари (за чистою вартiстю реалiзацiї) 15
Всього запаси 4933
. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
31 грудня 2012
Торговельна дебiторська заборгованiсть 47198
Аванси виданi 2901
Розрахунки з бюджетом 454
Iнша дебiторська заборгованiсть 52
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 4720
Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi 42478
Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення.
Грошовi кошти
31 грудня 2012
Каса та рахунки в банках, грн. 190
Каса та рахунки в банках, дол. США
Банкiвськi депозити, грн.
Всього 190

Незавершене будiвництвоВсього

. Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2012 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 65527060,00 грн., який розподiлено на 3276353 простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 20,0 грн. кожна.
Короткостроковi забезпечення
31 грудня 2012
Резерв вiдпусток 955
Iншi забезпечення 43
Всього 998

. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
31 грудня 2012
Торговельна кредиторська заборгованiсть 421
Розрахунки з бюджетом 731
Одержанi аванси
Заробiтна плата та соцiальнi внески 894
Iншi 1089
Всього кредиторська заборгованiсть 3135
. Умовнi зобов'язання
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант
тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать
аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної
дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути
на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва
Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися
вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в
Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським
урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського
уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно iз строками
погашення.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних
зобов'язань. Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує
ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих
рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi
Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi
активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
. Розкриття iнформацiї про пов'язаннi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
" Товариства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з
Товариством;
" асоцiйованi компанiї;
" спiльнi Товариства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
" члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
" близькi родичi особи, зазначеної вище;
" компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Пiдприємствi;
" програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є
пов'язаною стороною Товариства.
. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери, фiнансову оренду.
Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство має iншi фiнансовi
iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та короткостроковi депозити.
Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюється на пiдставi
попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов'язаного з iншими
фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, та фiнансовi iнвестицiї до погашення, ризик пов'язаний з
можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнюю балансовiй вартостi iнструменту.
Ризик лiквiдностi
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з
дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют.
Товариство контролює валютний ринок шляхом управлiння валютною позицiєю.
Управлiння капiталом

Товариство здiйснює заходи з управлiнням капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури
заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво Товариства здiйснює огляд
структури капiталу на щорiчнiй пiдставi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На пiдставi
отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати
дивiдендiв та погашення iснуючих позик.
Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також iнвестицiї, доступних для продажу, неможливо визначити достовiрно,
оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
На протязi 2013 року Товариство (учасники товариства) не мають на метi приймати рiшення про припинення дiяльностi.
Керiвник В.о директора ________________ Лазаревич Дмитро Анатолiйович
Гол бухгалтер
________________ Павлова Тетяна Андрiївна

