
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. 

Генеральний директор       Пархоменко Людмила Мефодiївна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
15.05.2012 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2011 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

Приватне 

акцiонерне 

товариство 

"Новомосковський 

завод мiнводи" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

Приватне 

акціонерне 

товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00382728 

1.4. Місцезнаходження емітента 

51281, 

с.Знаменiвка, 

вул.Жукова,1А 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(05693) 44843 

(05693) 44843 

1.6. Електронна поштова адреса емітента jurist@nzmv.dp.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 26.04.2012 

 
(дата) 

2.2. Річна інформація 

опублікована у Вiдомостi ДКЦПФР №82 
  

30.04.2012 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://minvoda.in.ua в мережі Інтернет 15.05.2012 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
 

е) інформація про рейтингове агентство 
 

є) інформація про органи управління емітента 
 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) 
X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди 
 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітент 
 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

г) інформація про похідні цінні папери 
 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
 

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 



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

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 
 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду  

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 

змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 

періоду 

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 

активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів 

за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено 

іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

20. Основні відомості про ФОН 
 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

24. Правила ФОН 
 

25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для 

акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) 
X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 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 

Пiдприємство не має вiдкритих поточних рахункiв в iноземнiй валютi. Iнформацiя про 

рейтингове агенство вiдсутня в зв'язку з тим, що в статутному фондi пiдприємства не 

має державної частки, воно не має стратегiчного значення для економiки та безпеки 

держави, також не займає монопольне (домiнуюче) становище. Цiннi папери емiтента 

не перебувають в лiстингу на фондових бiржах. Iнформацiя про органи управлiння не 

надається оскiльки емiтент - акцiонерне товариство. Протягом попереднього та 

звiтного року дивiденди не нараховувались та не сплачувались. Облiгацiї, похiднi та 

iншi цiннi папери Товариство в звiтному роцi не випускало, а також викупу власних 

акцiй не вiдбувалося. Iнформацiя щодо виданих бланкiв сертифiкатiв не надається 

оскiльки форма iснування випуску цiнних паперiв - бездокументарна.Рiчна фiнансова 

звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв 

ФОН та цiльових облiгацiй. Особлива iнформацiя у звiтному роцi не виникала. 

3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Новомосковський завод 

мiнводи" 

3.1.2. Скорочене найменування (за 

наявності) 

ПрАТ "Новомосковський завод мiнводи" 

3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 51281 

3.1.5. Область, район Новомосковський 

3.1.6. Населений пункт с.Знаменiвка 

3.1.7. Вулиця, будинок вул.Жукова,1А 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №289417 

3.2.2. Дата державної реєстрації 18.06.1996 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Новомосковська районна державна адмiнiстрацiя 

Днiпропетровської областi 

3.2.4. Зареєстрований статутний 

капітал (грн.) 

1015760.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал 

(грн.) 

1015760.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, 

відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" 

3.3.2. МФО банку 305653 

3.3.3. Поточний рахунок 26007580550100 

  



3.3.4. Найменування банку (філії, 

відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком у 

іноземній валюті 

- 

3.3.5. МФО банку - 

3.3.6. Поточний рахунок - 

3.4. Основні види діяльності 

15.98.0 Виробництво мiнеральних вод та iнших безалкогольних напоїв 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

видобування мiнеральної природної столової води 

"Днiпропетровська" для промислового розливу 
2680 03.06.2002 

Мiнiстерство 

екологiї та 

природних 

ресурсiв 

03.06.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї (спецiального дозволу) позитивний. 

  

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.  

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної особи засновника 

та/або учасника 

Код за 

ЄДРПОУ 

засновника 

та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), 

які належать 

засновнику 

та/або учаснику 

(від загальної 

кількості) 

д/н д/н д/нд/нд/нд/н 0.000000000000 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та 

найменування органу, який 

видав паспорт* 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

Фiзичнi особи у кiлькостi 33 осiб (акцiонери 

Товариства) 
д/н д/н д/н 100.000000000000 

 

Усього 100.000000000000 
 



* Не обов'язково для заповнення.  

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 193 (сто дев?яноста три) особи. Позаштатних 

працiвникiв не було, осiб, що працюють за сумiсництвом - 1 (одна) особа, працiвникiв, якi працюють на 

умовах неповного робочого часу (дня, тижня) протягом звiтного перiоду - 178 (сто сiмдесят вiсiм) осiб. 

Фонд оплати працi за 2011 рiк склав 2169,4 тис.грн. Розмiр фонду оплати працi зменьшився вiдносно 

попереднього року на 532.5 тис. грн. Кадрова програма пiдприємства, спрямована на забезпечення рiвня 

квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам:набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється 

самостiйно, навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада Генеральний директор 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Пархоменко Людмила Мефодiївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 1954 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Заступник генерального директора ПрАТ "Новомосковський 

завод мiнводи" 

6.1.8. Опис Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво 

його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор Товариства. 

До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення 

всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До змiни 

компетенцiї Генерального директора призводять вiдповiднi 

змiни в компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, що 

встановлюються Законом та Статутом. Генеральний директор 

пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує 

виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi 

Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i 

законодавством. Права та обов'язки Генерального директора 

визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом 

Товариства, положенням, а також контрактом. Генеральний 

директор зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, 

добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть 

проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi 

були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) вживати 

всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення 

правопорушень Товариством та його посадовими особами; 3) 

проводити необхiднi консультацiї та отримувати вiдповiднi 



узгодження з органами управлiння Товариства вiдповiдно до 

вимог чинного законодавства України та Статуту; 4) 

дотримуватися встановлених правил та процедур щодо 

укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть 

(конфлiкт iнтересiв); 5) у межах своєї компетенцiї 

забезпечувати збереження iнформацiї з обмеженим доступом 

(конфiденцiйної та таємної); 6) вживати всiх можливих заходiв 

щодо нерозголошення конфiденцiйної чи таємної iнформацiї 

Товариства працiвниками та iншими посадовими особами 

Товариства; 7) надавати iнформацiю з обмеженим доступом 

лише тим особам, якi мають право на її отримання; 8) при 

наданнi iнформацiї з обмеженим доступом iншим 

пiдприємствам, установам, органiзацiям, фiзичним особам 

вживати вiдповiдних заходiв щодо попередження їх про 

конфiденцiйний чи таємний характер даної iнформацiї; 9) 

утримуватися вiд дiй, що можуть зашкодити дiловiй репутацiї 

Товариства; 10) вживати вiдповiдних заходiв, щоб не бути 

залежним вiд осiб, якi можуть отримати реальний чи можливий 

прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути 

вигiдне розкриття iнформацiї з обмеженим доступом; 11) у 

межах своєї компетенцiї забезпечувати вiдповiднiсть 

документiв та рiшень, прийнятих окремою посадовою особою 

або органом управлiння, до складу якого входить посадова 

особа, внутрiшнiм документам Товариства; 12) повiдомляти 

органи управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi 

Товариства, що стали вiдомi у зв'язку з виконанням посадових 

обов'язкiв. 13). виконувати iншi обов?язки, встановленi 

трудовим контрактом. Генеральний директор має право: 1). 

звертатися до Загальних зборiв та Наглядової ради з 

пропозицiями щодо вирiшення питань дiяльностi Товариства, 

що належать до їх компетенцiї; 2) вимагати вiд органiв 

Товариства виконання їх обов?язкiв, встановлених цим 

Статутом та законодавством; 3) вимагати вiд працiвникiв 

Товариства виконувати їх обов?язки, встановленi умовами 

трудових договорiв; 4) в межах своєї компетенцiї та 

законодавства приймати рiшення щодо дiяльностi Товариства; 

5) вимагати виконання умов, визначених трудовим контрактом, 

укладеним з Генеральним директором; 6) користуватися 

iншими правами, визначеними законодавством й трудовим 

контрактом У зв?язку з приведенням дiяльностi Товариства у 

вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та, вiдповiдно, змiни Статуту Товариства, що мало 

наслiдком змiну компетенцiї виконавчого органу порiвняно з 

попереднiми положеннями Статуту, рiшенням чергових 

загальних зборiв Товариства (протокол №1 вiд 26.04.2011) було 

вiдкликано з посади Генерального директора Пархоменко 

Людмилу Мефодiївну та призначено її ж знову на посаду 

Генерального директора. Стаж керiвної роботи Пархоменко 

Людмили Мефодiївни складає 7 рокiв. Попереднi посади: 

заступник генерального директора ПрАТ "Новомосковський 

завод мiнводи". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не 

обiймає. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини не має. Розмiр виплаченої за 2011 рiк винагороди склав 

98,448 тис.грн. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних 

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Гарбузов Роман Олександрович 



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 1984 

6.1.5. Освіта** повна середня 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ТОВ "МДК", Директор. 

6.1.8. Опис Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з 

їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу 

Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час 

переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради 

органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та 

головує на них, вiдкриває загальнi збори, здiйснює iншi 

повноваження, встановленi положенням про наглядову раду. До 

виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) 

затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими 

регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) 

пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй 

до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення 

чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до 

Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) 

прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених 

Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення 

Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття 

рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, 

цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених Законом; 8) обрання та припинення 

повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов 

контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, 

встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення 

про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Генерального директора; 11) обрання та 

припинення повноважень голови i членiв iнших органiв 

товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком 

випадкiв, встановлених Законом; 13) обрання аудитора 

Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення 

дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах 

граничного строку, визначеного Законом; 15) визначення дати 

складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв вiдповiдно до Закону та мають 

право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Закону; 16) 

вирiшення питань про участь Товариства у промислово-

фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших 

юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до 

компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) 

прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у 

випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону; 19) 

визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 



дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про 

обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання 

(замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про 

придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що 

дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, 

вiдповiдно до статтi 65 Закону; 23) схвалення дiй Генерального 

директора, вчинених з перевищенням повноважень, наданих 

Статутом. У зв?язку з приведенням дiяльностi Товариства у 

вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та, вiдповiдно, змiни Статуту Товариства, що мало 

наслiдком змiну компетенцiї Наглядової ради порiвняно з 

попереднiми положеннями Статуту, рiшенням чергових 

загальних зборiв Товариства (протокол №1 вiд 26.04.2011) було 

вiдкликано з посади члена Наглядової ради та переобрано на цю 

ж посаду Гарбузова Романа Олександровича. Головою 

Наглядової ради Гарбузова Романа Олександровича було 

обрано на засiданнi Наглядової ради 29.04.2011 р. Стаж керiвної 

роботи - 4 роки. Попереднi посади: Директор ПП "Торговий дiм 

"М?ясна традицiя". Обiймає посаду Директора ТОВ "МДК" 

(Днiпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул.Сучкова,154). 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 

має. Розмiр виплаченої за 2011 рiк винагороди склав 0 тис.грн 

(Вiдповiдно до укладеного Договору вiд 29.04.2011 р. 

виконання обов?язкiв здiйснюється на безоплатнiй основi). 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Євдокiмова Ольга Володимирiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 1968 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Укрпаклайн" , Директор з маркетингу. 

6.1.8. Опис До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) 

затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими 

регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) 

пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй 

до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення 

чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до 

Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) 

прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених 

Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення 

Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття 

рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, 



цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених Законом; 8) обрання та припинення 

повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов 

контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, 

встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення 

про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Генерального директора; 11) обрання та 

припинення повноважень голови i членiв iнших органiв 

товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком 

випадкiв, встановлених Законом; 13) обрання аудитора 

Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення 

дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах 

граничного строку, визначеного Законом; 15) визначення дати 

складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв вiдповiдно до Закону та мають 

право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Закону; 16) 

вирiшення питань про участь Товариства у промислово-

фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших 

юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до 

компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) 

прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у 

випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону; 19) 

визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про 

обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання 

(замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про 

придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що 

дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, 

вiдповiдно до статтi 65 Закону; 23) схвалення дiй Генерального 

директора, вчинених з перевищенням повноважень, наданих 

Статутом У зв?язку з приведенням дiяльностi Товариства у 

вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та, вiдповiдно, змiни Статуту Товариства, що мало 

наслiдком змiну компетенцiї Наглядової ради порiвняно з 

попереднiми положеннями Статуту, рiшенням чергових 

загальних зборiв Товариства (протокол №1 вiд 26.04.2011) було 

вiдкликано з посади члена Наглядової ради та переобрано на цю 

ж посаду Євдокiмову Ольгу Володимирiвну. Стаж керiвної 

роботи - 1 рiк. Попереднi посади: Директор з маркетингу ТОВ 

"Укрпаклайн". Обiймає посаду Директора з маркетингу ПП 

"Трейд-пак" (м.Днiпропетровськ, вул.Молодогвардiйська,6). 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 

має. Розмiр виплаченої за 2011 рiк винагороди склав 0 тис.грн 

(Вiдповiдно до укладеного Договору вiд 29.04.2011 р. 

виконання обов?язкiв здiйснюється на безоплатнiй основi). 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Євдокимов Iгор Анатолiйович 



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 1938 

6.1.5. Освіта** середньо-технiчна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

бригадир АТ "Днiпропетровський трубопрокатний завод iменi 

В. I. Ленiна" 

6.1.8. Опис До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) 

затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими 

регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) 

пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй 

до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення 

чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до 

Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) 

прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених 

Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення 

Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття 

рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, 

цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених Законом; 8) обрання та припинення 

повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов 

контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, 

встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення 

про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Генерального директора; 11) обрання та 

припинення повноважень голови i членiв iнших органiв 

товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком 

випадкiв, встановлених Законом; 13) обрання аудитора 

Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення 

дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах 

граничного строку, визначеного Законом; 15) визначення дати 

складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв вiдповiдно до Закону та мають 

право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Закону; 16) 

вирiшення питань про участь Товариства у промислово-

фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших 

юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до 

компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) 

прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у 

випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону; 19) 

визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про 

обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання 

(замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про 



придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що 

дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, 

вiдповiдно до статтi 65 Закону; 23) схвалення дiй Генерального 

директора, вчинених з перевищенням повноважень, наданих 

Статутом У зв?язку з приведенням дiяльностi Товариства у 

вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та, вiдповiдно, змiни Статуту Товариства, що мало 

наслiдком змiну компетенцiї Наглядової ради порiвняно з 

попереднiми положеннями Статуту, рiшенням чергових 

загальних зборiв Товариства (протокол №1 вiд 26.04.2011) було 

вiдкликано з посади члена Наглядової ради та переобрано на цю 

ж посаду Євдокимова Iгоря Анатолiйовича. Стаж керiвної 

роботи - вiдсутнiй. Попереднi посади: бригадир АТ 

"Днiпропетровський трубопрокатний завод iменi В. I. Ленiна". 

Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр 

виплаченої за 2011 рiк винагороди склав 0 тис.грн (Вiдповiдно 

до укладеного Договору вiд 29.04.2011 р. виконання обов?язкiв 

здiйснюється на безоплатнiй основi). Посадова особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних 

6.1.1. Посада Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Дiденко Валентина Михайлiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 1952 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Атолл", Головний бухгалтер 

6.1.8. Опис Повноваження та обов?язки головного бухгалтера визначенi 

посадовою iнструкцiєю. Основний обов?язок - забезпечення 

належного та такого, що вiдповiдає вимогам законодавства, 

ведення бухгалтерського та податкового облiку на 

пiдприємствi, контроль над своєчасною, повною та належною 

сплатою податкiв, зборiв та iнших платежiв; керiвництво 

бухгалтерiєю. Для виконання покладених обов?язкiв головному 

бухгалтеру надається право вимагати вiд працiвникiв виконання 

покладених на них трудових обов?язкiв. За звiтний 2011 рiк 

головному бухгалтеру було сплачено винагороду у розмiрi 

28,050 тис. грн. Призначена на посаду головного бухгалтера у 

1999 роцi. Стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Попереднє мiсце 

роботи - ТОВ "Атолл", посада - головний бухгалтер. В iнших 

пiдприємствах посад не обiймає. Непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних 

 

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

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвищ

е, ім'я, по 

батькові 

посадової 

особи 

Паспортні 

дані 

фізичної 

особи 

(серія, 

номер, дата 

видачі, 

орган, який 

видав)* або 

ідентифіка

ційний код 

за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи 

Дата 

внесе

ння до 

реєстр

у 

Кільк

ість 

акцій 

(штук

) 

Від 

загально

ї 

кількост

і акцій (у 

відсотка

х) 

Кількість за видами акцій 

про

сті 

іме

нні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привілей

овані 

іменні 

привілей

овані на 

пред'явн

ика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Генерал

ьний 

директо

р 

Пархомен

ко 

Людмила 

Мефодiїв

на 

 

17.11.

2005 
1 

0.001000

00000 
1 0 0 0 

Голова 

наглядо

вої ради 

Гарбузов 

Роман 

Олександ

рович 

 

17.04.

2009 
1 

0.001000

00000 
1 0 0 0 

Член 

Наглядо

вої ради 

Євдокiмо

ва Ольга 

Володими

рiвна 

 

17.04.

2009 
1 

0.001000

00000 
1 0 0 0 

Член 

Наглядо

вої ради 

Євдокимо

в Iгор 

Анатолiй

ович 

 

17.04.

2009 
1 

0.001000

00000 
1 0 0 0 

Головни

й 

бухгалт

ер 

Дiденко 

Валентин

а 

Михайлiв

на 

  
0 

0.000000

00000 
0 0 0 0 

Усього 4 0.004000

00000 

4 0 0 0 

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

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

Наймену

вання 

юридичн

ої особи 

Ідентифіка

ційний код 

за 

ЄДРПОУ 

Місцезнахо

дження 

Дата 

внесе

ння 

до 

реєст

Кільк

ість 

акцій 

(штук

) 

Від 

загально

ї 

кількост

і акцій (у 

Кількість за видами акцій 

про

сті 

іме

прості 

на 

пред'яв

привіле

йовані 

іменні 

привіле

йовані 

на 



ру відсотка

х) 

нні ника пред'явн

ика 

д/н д/н д/н д/н д/н 
 

0 
0.000000

00000 
0 0 0 0 

Прізвищ

е, ім'я, 

по 

батькові 

фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт** 

Дата 

внесе

ння 

до 

реєст

ру 

Кільк

ість 

акцій 

(штук

) 

Від 

загально

ї 

кількост

і акцій (у 

відсотка

х) 

Кількість за видами акцій 

про

сті 

іме

нні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привіле

йовані 

іменні 

привіле

йовані 

на 

пред'явн

ика 

фiзична 

особа  

11.06.

2009 
88878 

87.49900

000000 

888

78 
0 0 0 

Усього 88878 87.49900

000000 

888

78 

0 0 0 

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

** Не обов'язково для заповнення.  

8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата проведення 26.04.2011 

Кворум зборів** 99.480000000000 

Опис 

Порядок денний: 1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв 2. Про обрання 

голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, визначення порядку виступiв та 

голосування 3. Затвердження звiту Генерального директора про результати дiяльностi 

Товариства за 2010 рiк 4. Затвердження звiту Наглядової ради за 2010 рiк 5. 

Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї Товариства та її висновку по рiчних звiтах та 

балансу Товариства за 2010 рiк 6. Затвердження рiчних звiтiв та балансу Товариства за 

2010 рiк 7. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк 8. 

Визначення порядку використання прибутку Товариства за 2010 рiк 9. Про 

визначення типу та змiну найменування Товариства у зв?язку з приведенням у 

вiдповiднiсть з вимогами Закону України ?Про акцiонернi товариства? 10. Приведення 

Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України ?Про акцiонернi 

товариства? та затвердження його в новiй редакцiї. 11. Про вiдкликання та обрання 

Генерального директора Товариства. 12. Про вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної 

комiсiї Товариства та обрання Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) 13. Вiдкликання та обрання 

членiв Наглядової ради Товариства. 14. Визначення уповноваженої особи та 

затвердження умов договору з Генеральним директором, членами Наглядової ради та 

Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку 

питань порядку денного: пропозицiй не надходило. Результати розгляду питань 

порядку денного: всi питання порядку денного на зборах розглянутi, проголосованi, 

рiшення прийнятi. 

  

Вид загальних чергові позачергові 



зборів* 
 

X 

Дата проведення 31.05.2011 

Кворум зборів** 87.660000000000 

Опис 

Позачерговi збори призначенi Наглядовою радою на пiдставi ч.5 ст.47 Закону України 

?Про акцiонернi товариства? Порядок денний: 1. Про обрання лiчильної комiсiї 

загальних зборiв 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, 

визначення порядку виступiв та голосування 3. Про прийняття рiшення про вчинення 

значних правочинiв та надання повноважень на їх пiдписання 4. Про попереднє 

схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством, та надання 

повноважень на їх пiдписання 5. Про внесення змiн до Статуту. Результати розгляду 

питань порядку денного: всi порядку денного, окрiм п.5, на зборах розглянутi, 

проголосованi, рiшення прийнятi. Питання щодо внесення змiн до Статуту було знято 

з голосування з причини вiдсутностi пропозицiй щодо внесення змiн до Статуту. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй не 

надходило. 

  

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів.  

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107м.Київвул.Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ № 498004 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

27.05.2009 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-40 

Факс (044) 585-42-40 

Вид діяльності депозитарна дiяльность депозитарiю цiнних паперiв 

Опис рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.09.2010 р. було 

прийнято рiшення про обрання ПрАТ "ВДЦП" депозiтарiєм. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк Восток" 



Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26237202 

Місцезнаходження 49051м.Днiпропетровськвул.Курсантська,24 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ №581264 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

04.05.2011 

Міжміський код та телефон (0562) 333-452 

Факс (0562) 333-452 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.09.2010 р. було 

прийнято рiшення про обрання ПАТ "Банк Восток" (колишня 

назва- ПАТ "Хоум Кредит Банк") зберiгачем, у якого емiтент 

буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ-ЕКСПЕРТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32090859 

Місцезнаходження 49083мiсто ДнiпропетровськПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", 

будинок 29, кiмната 404 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

3040 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.09.2002 

Міжміський код та телефон 056 790-01-03 

Факс 056 790-01-03 

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис Проведення аудиту фiнансової дiяльностi. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АХА СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20474912 



Місцезнаходження 04070м.КиївВУЛИЦЯ IЛЛIНСЬКА, будинок 8 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

569137 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

24.12.2010 

Міжміський код та телефон (056) 375-70-57 

Факс (056) 375-70-57 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть у формi обов?язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв 

Опис Вiдносини зi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних засобiв 

 

 

11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер 

свідоц

тва 

про 

реєстр

ацію 

випуск

у 

Найменув

ання 

органу, що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнарод

ний 

ідентифіка

ційний 

номер 

Тип 

цінн

ого 

папе

ру 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номіна

льна 

вартіст

ь акцій 

(грн.) 

Кільк

ість 

акцій 

(штук

) 

Загаль

на 

номіна

льна 

вартіст

ь (грн.) 

Частка у 

статутном

у капіталі 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.10.

2010 

151/04/

1/10 

Днiпропет

ровське 

територiал

ьне 

управлiння 

ДКЦБФР 

UA 

0400651008 

Акці

ї 

Імен

ні 

прос

ті 

Бездокуме

нтарна 

Іменні 

10.000 
10157

6 

101576

0.000 

100.000000

000000 

Опис Додаткового випуску акцiй не було. Товариство власнi акцiї не викупало. 

  

12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі 

злиття, поділ, приєднання, 

перетворення, виділ) 

Приватне акцiонерне товариство "Новомосковський завод 

мiнводи" є правонаступником майнових i немайнових прав та 

зобов?язань орендного пiдприємства "Новомосковський завод 



мiнводи", пiдприємство-попередник якого здiйснювало 

видобуток та промисловий розлив природної столової 

мiнеральної води "Днiпропетровська" починаючи з 1961 року. 

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 

Дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших 

вiдокремлених пiдроздiлiв не створювалось. Змiн в 

органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним 

перiодом не вiдбулось. Керiвництво товариством здiйснюється 

генеральним директором товариства та наглядовою радою. 

Процес виробництва здiйснюється на одному заводi,яким керує 

директор з загальних питань.У товариствi задiянi наступнi 

структурнi пiдпроздiли:вiддiл бухгалтерii, юридична служба; 

служба охорони працi, вiддiл технiчного контролю, вiддiл 

iнформацiйних технологiй, механiчний цех, транспортний цех, 

виробниче управлiння, технологiчна служба, управлiння 

логiстики,служба охорони, вiддiл продажiв, вiддiл постачання. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації 

з боку третіх осіб, що мали місце 

протягом звітного періоду, умови та 

результати цих пропозицій 

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у 

звiтному роцi не надходили 

Опис обраної облікової політики (метод 

нарахування амортизації, метод оцінки 

вартості запасів, метод обліку та 

оцінки вартості фінансових інвестицій 

тощо) 

Бухгалтерський облiк в товариствi здiйснюється вiдповiдно до 

Закону Украiни"Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть 

в Украiнi" вiд 16.07.1999року,затверджених положень 

(стандартiв)бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика 

встановлена з використанням наступних принципiв 

бухгалтерського облiку:обачностi;повного 

висвiтлення;автономностi;послiдовностi;безперервностi 

дiяльностi;нарахування та вiдповiдностi доходiв i 

витрат;превалювання сутностi над 

формою;iсторичноi(фактичноi)собiвартостi;єдиного грошового 

вимiрника;перiодичностi.З метою формування показникiв 

фiнансовоi звiтностi пiдприємства встановлено кордон 

суттевостi в розмiрi 1тис.грн.тривалiсть операцiйного циклу у 

цiлях класифiкацii активiв рiвна 3мiсяцям. Метод нарахування 

амортизацii основних засобiв та нематерiальних активiв 

застосовується прямолiнiйний. Облiк запасiв здiйснюється 

вiдповiдно до ПС(БО)9"запаси,оцiнка вибуття вартостi запасiв 

проводиться за методом середньозваженоi собiвартостi. 

Класифiкацiя витрат визначається облiковою 

полiтикою.Витрати визнаються витратами того перiоду,в якому 

фактично понесенi. Облiк короткострокових та довгострокових 

фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до ПС(БО)12 

Податковий облiк ведеться згiдно з вимогами Податкового 

кодексу України та нормативно-правовими актами, що прийнятi 

вiдповiдно до нього. 

Текст аудиторського висновку Ми, ТОВ ?Аудиторська фiрма ?Капiтал ? Експерт?, що здiйснює 

професiйну дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до 

Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово 

надають аудиторськi послуги, №3040, (Рiшення АПУ вiд 

26.09.2002р. № 113, дiя продовжена до 26.09.2012р. ), яке 

видане Аудиторською палатою України, провели аудит 

фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства 

?Новомосковський завод мiнводи?, надалi ПРАТ 

?Новомосковський завод мiнводи?, (код ЄДРПОУ ? 00382728, 

адреса: 51281, Днiпропетровський район, с. Знаменiвка, 

вул.Жукова, б.1А ) провели аудит фiнансової звiтностi суб?єкта 

малого пiдприємництва, яка включає баланс станом на 31 

грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух 

грошових коштiв, звiт про власний капiтал, стислий виклад 



суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. 

Аудит проведено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних 

стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), прийнятих в 

якостi Нацiональних стандартiв аудиту. Аудит проводився у 

вiдповiднiсть ?Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй 

мiсцевої позики)?, затвердженого Державною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 29.09.2011р. № 1360 

та зареєстрованого Мiнiстерством Юстицiї України 28.11.2011р. 

№1358/20096). Опис важливих аспектiв облiкової полiтики. 

Розроблена та прийнята облiкова полiтика вiдповiдає вимогам 

ПС(Б)У № 1 протягом звiтного перiоду не змiнювалась. 

Облiковою полiтикою не передбачається нарахування резерву 

сумнiвних боргiв та резерву на вiдпустку. Нарахування 

амортизацiї в бухгалтерському облiку проводиться по 

прямолiнiйному методу. Метод оцiнки вартостi запасiв 

здiйснюється по методу середньозваженої вартостi . Метод 

оцiнки фiнансових iнвестицiй вiдображається у 

бухгалтерському облiку по собiвартостi (цiна придбання). 

Фiнансова звiтнiсть складена в повному обсязi, у вiдповiднiсть 

встановленим нормативам бухгалтерського облiку, облiкової 

полiтицi. Концептуальною основою фiнансової звiтностi є 

нацiональнi стандарти аудиту. Вiдповiдальнiсть управлiнського 

персоналу. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 

складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у 

вiдповiдно до Закону України ?Про бухгалтерськiй облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi? i нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку та такий внутрiшнiй 

контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним 

для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора. Нашою вiдповiдальнiстю є 

висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 

результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у 

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти 

вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а 

також планування й виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 

суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання 

аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 

стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр 

процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку 

ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, 

аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрного подання фiнансової 

звiтностi товариством, з метою розробки аудиторських 

процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю 

суб?єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку 

вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть 

облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та 

загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що 

отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для 

висловлення умовно-позитивної думки. На думку аудитора: - 

розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй 

звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до вимог П(С)БУ за 

винятком обставин про якi йдеться у наступному параграфi; - 

розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй 

звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог 

П(С)БУ . - розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi 



товариства в повнiй мiрi вiдповiдає установчим документам i 

вимогам чинного законодавства України та П(С)БУ за винятком 

обставин про якi йдеться у наступному параграфi; - вартiсть 

чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам законодавства; - 

iнформацiя про обсяг прибутку (збитку) в цiлому розкрита в 

фiнансовому звiти товариства i в усiх суттєвих аспектах 

вiдповiдає П(С)БУ. Аудиторам не надана iнформацiя про подiї, 

якi визначенi частиною першою статтi 41 Закону України ?Про 

цiннi папери та фондовий ринок?. Пiдстава для висловлення 

умовно-позитивної думки. Ми не спостерiгали за 

iнвентаризацiєю ТМЦ, так як вона проводилась до нашої 

перевiрки станом на 01.11.2011р, через характер облiкових 

запасiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть 

запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур нiж 

iнвентаризацiя. Кiлькiсть та сума запасiв, основних засобiв, 

вiдображених у балансi пiдтверджується бухгалтерськими 

даними. Товариством Станом на 31.12.2011р. ПрАТ 

?Новомосковський завод мiнводи? облiковує додатковий 

капiтал в розмiрi 4918,0 тис. грн. Первиннi документи 

бухгалтерського облiку та змiст облiкових записiв не надають 

змогу в повному обсязi пiдтвердити сформований додатковий 

капiтал. Управлiнський персонал вважає, що ПрАТ 

?Новомосковський завод мiнводи? здатний продовжувати 

безперервну дiяльнiсть. Аудитором проведенi процедури 

вiдповiдно до вимог МСА аудиту 570. ?Безперервнiсть? i 

зробленi деякi застереження. А саме, товариство у 2011р. за 

довгостроковим кредитом банку сплачував тiльки вiдсотки за 

його користування, а сам кредит не сплачувався. У 2011 р. 

пiдприємство отримало збитки у сумi 434 тис. грн.. Фiнансовий 

стан та платоспроможнiсть погiршились. Валюта балансу у 

порiвняннi iз даними на початок року зменшилась на 3770 ти. 

грн.. У Товариствi значнi зобов?язання, а саме довгостроковi - у 

сумi 23841 тис. грн., поточнi ? 18088 тис. грн.. Аудитор вважає, 

що в найближчий час погасити цю заборгованiсть лише 

результатом вiд дiяльностi не можливо. Умовно-позитивна 

думка. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке 

йдеться у параграфi ?Пiдстава для висловлення умовно-

позитивної думки?, фiнансова звiтнiсть подає в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2011 року 

та її фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену 

дату, вiдповiдно до П(С)БУ. Думка щодо iншої допомiжної 

iнформацiї вiдповiдно до вимог при розкриттi iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР 

вiд 29.09.2011 року № 1360 Аудитор пiдтверджує, що вартiсть 

чистих активiв на звiтну дату 31.12.2011 р., що наведена в 

iнформацiї емiтента вiдповiдає положенням статтi 155 

Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV. На 

пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не 

виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, 

що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається 

емiтентом цiнних паперiв та подається до ДКЦПФР разом з 

фiнансовою звiтнiстю не встановлено. Ми пiдтверджуємо, що 

наведена iнформацiя емiтента про значнi правочини вiдповiдає 

вимогам законодавства, нормам статуту та прийнятим рiшенням 

учасникiв. Ми пiдтверджуємо, що iнформацiя про стан 

корпоративного управлiння, що наведена в iнформацiї емiтента 

є достовiрною та вiдображає дiйсний стан корпоративного 

управлiння. Створення пiдроздiлу внутрiшнього аудиту не 

передбачалось. Ми пiдтверджуємо, що нами при виконаннi 

аудиту були виконанi необхiднi процедури оцiнки ризикiв 

суттєвого викривлення, в тому числi в наслiдок шахрайства. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму. ТОВ ?Аудиторська 



фiрма ?Капiтал ? Експерт? зареєстрована виконавчим комiтетом 

Днiпропетровської мiської ради. Дата проведення державної 

реєстрацiї - 18.07.2002р., номер запису про включення 

вiдомостей про юридичну особу до ЄДР - 1 224 120 0000 

007357, свiдоцтво про державну реєстрацiю № 407290, серiя 

АОО. Юридична адреса аудиторської фiрми: 49083м. 

Днiпропетровськ, пр. Газети Правда 29 к. 404 т. 067-723-19-02. 

Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi №3040, видане за рiшенням Аудиторської Палати 

України вiд 26.09.2002р. № 113, дiя продовжена до 26.09.2012.) 

вiдповiдно до договору Дата та номер договору на проведення 

аудиту: Договiр на проведення аудиту вiд 24.02.2012 р. № 5. 

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: Початок 

проведення аудиту ? 02.03.2012р. ? 12.03.2012р. Аудитор 

сертифiкат аудитора серiя А № 1069 вiд 24.03.1994р., В.О. 

Єрмакова дiя сертифiката продовжена до 23.03.2013р. Директор 

аудиторської фiрми ?Капiтал ? Експерт? В. О. Єрмакова 12 

березня 2012. м. Днiпропетровськ 

Інформація про основні види продукції 

або послуг, що їх виробляє чи надає 

емітент, перспективність виробництва 

окремих товарів, виконання робіт та 

надання послуг; залежність від 

сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в 

діяльності емітента, заходи емітента 

щодо зменшення ризиків, захисту своєї 

діяльності та розширення виробництва 

та ринків збуту; про канали збуту й 

методи продажу, які використовує 

емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; 

інформація про особливості стану 

розвитку галузі виробництва, в якій 

здійснює діяльність емітент, рівень 

впровадження нових технологій, нових 

товарів, його положення на ринку; 

інформація про конкуренцію в галузі, 

про особливості продукції (послуг) 

емітента; перспективні плани розвитку 

емітента; кількість постачальників за 

основними видами сировини та 

матеріалів, що займають більше 10 

відсотків в загальному об'ємі 

постачання 

Основний вид дiяльностi - виробництво мiнеральних вод i 

безалкогольних напоїв на основi мiнеральної води. На 

сьогоднiшнiй день завод випускає мiнеральну воду 

"Днiпропетровська" в пляшках ПЕТ ємнiстю 0,5 л, 1,5 л, 2 л, 5л 

та безалкогольнi напої торгової марки "Хiт Парад" в пляшках 

ПЕТ ємнiстю 0,5 л, 1,5 л, 2 л. Виробництво продукцiї не 

залежить вiд сезонних змiн. У 1997 i 2006 року на заводi була 

проведена реконструкцiя. Встановлено високоякiсне iмпортне 

устаткування, яке вiдповiдає всiм вимогам європейських 

стандартiв: 5 виробничих лiнiй по розливу напоїв, зокрема 

iталiйська виробнича лiнiя повного циклу вiд виробництва пет-

пляшок до пакування вже готової продукцiї. Основна перевага: 

мiсцезнаходження, 1) територiя де знаходиться родовище води, 

ще в 40-50 роки ХХ сторiччя отримала назву "Солоний лиман" 

на Днiпропетровщинi", пiдставою для цього є поклади 

лiкувальних грязей озера "Солоний лиман" i цiлий ряд 

лiкувальних пiдземних вод найрiзноманiтнiших типiв, 2) 

навколо джерела сосновий лiс створює особливий мiкроклiмат. 

Природа надiлила воду кальцiєм, магнiєм, натрiєм та iншими 

природними мiнералами, а низька мiнералiзацiя не потребує 

змiни хiмiчного складу, видалення важких металiв, надлишку 

мiнеральних солей Тому: 1) вода має природний м?який смак, 

2) вода вiдноситься до натуральних продуктiв, яку можна 

вживати без будь-яких обмежень як дорослим, так i дiтям. 

Безалкогольнi напої "Хiт Парад" виробляються на основi 

мiнеральної води, що дає компанiї унiкальну конкурентну 

перевагу. Вони належать до класу низькокалорiйних 

безалкогольних напоїв на ароматизаторах. Додаткова перевага 

напоїв - вiдсутнiсть цукру. Збут продукцiї здiйснюється через 

розгалужену регiональну мережу. Основними постачальниками 

сировини для виробництва продукцiї є ТОВ "ВКП "СДТ", ТОВ 

"МАРЦЕК ДРУКАРСЬКИЙ ДВIР" , ТОВ ПII "ОЛДI", ТОВ "ТД 

ДНIПРО ПЛАСТ". 

Інформація про основні придбання або 

відчуження активів за останні п'ять 

років. Якщо підприємство планує будь-

які значні інвестиції або придбання, 

пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, 

включаючи суттєві умови придбання 

або інвестиції, її вартість і спосіб 

фінансування 

Придбання сировини для виробництва мiнеральної води та 

безалкогольних напоїв: Картон, гофролисти, преформа, 

ковпачки, етикетка. Придбавалися та продавалися транспортнi 

засоби. Продаж готової продукцiї в асортиментi покупцям. 

Форма розрахункiв, переважно, безготiвкова. 



Інформація про основні засоби 

емітента, включаючи об'єкти оренди та 

будь-які значні правочини емітента 

щодо них; виробничі потужності та 

ступінь використання обладнання; 

спосіб утримання активів, 

місцезнаходження основних засобів. 

Екологічні питання, що можуть 

позначитися на використанні активів 

підприємства, інформація щодо планів 

капітального будівництва, розширення 

або удосконалення основних засобів, 

характер та причини таких планів, 

суми видатків, в тому числі вже 

зроблених, опис методу фінансування, 

прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її 

завершення 

Всi основнi засоби облiковуються на балансi товариства. 

Основнi засоби товариства складаються з комплексу будiвель та 

виробничого обладнання, що розташованi за 

мiсцезнаходженням товариства, з адмiнiстративної будiвлi, що 

розташована за адресою Днiпропетровська обл., 

Днiпропетровський р-н, смт.Ювiлейне, вул.Теплична,17, з 

транспортних засобiв та iнших засобiв виробництва. Ступiнь 

використання основних засобiв у звiтному роцi склав 16%. 

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи 

пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в 

балансi пiдприємства. Основнi засоби емiтента знаходяться в 

задовiльному станi.Капiтальне будiвництво, розширення або 

удосконалення основних засобiв у найближчiй перспективi не 

планується. Очевидних екологiчних питань, що можуть 

позначитися на використаннi активiв пiдприємства, наразi не 

вбачається. 

Інформація щодо проблем, які 

впливають на діяльність емітента; 

ступінь залежності від законодавчих 

або економічних обмежень 

Зниження платоспроможностi населення (або побоювання 

громадян стати неплатоспроможними) поступово призводить до 

часткової вiдмови вiд продуктiв не першої необхiдностi 

(мiнеральнi води та безалкогольнi напої нiяк не можна назвати 

товарами першої необхiдностi). Банкiвський криза погiршила 

платоспроможнiсть виробникiв i продавцiв. Недоступнiсть 

оборотних коштiв призвела до втрати обсягiв продажiв 

внаслiдок вiдсутностi на складах повного асортименту 

продукцiї. Зниження обсягiв вiдвантажень, припиняючи 

постачання в тi точки i торговi мережi, якi не розраховуються за 

продану продукцiю. Зменшення кiлькостi регiональних 

дистриб'юторiв, якi зазнають серйознi фiнансовi проблеми. 

Поява на ринку виробникiв доочищеної питної води та випуск 

безалкогольних напоїв на її основi. Данi виробники збiльшують 

продажi за рахунок позицiонування продукцiї в нижньому 

цiновому сегментi. Вони не обтяженi зобов'язаннями з податкiв 

на надра i правовстановлюючими документами на продаж своєї 

продукцiї (сертифiкати, лiцензiї, аналiзи i т.д.) 

Інформація про факти виплати 

штрафних санкцій (штраф, пеня, 

неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

Пiдприємством в 2011роцi проведенi виплати по штрафним 

санкцiям(штрафи,пенi,неустойки) на сумму-101182грн. 

Опис обраної політики щодо 

фінансування діяльності емітента, 

достатність робочого капіталу для 

поточних потреб, можливі шляхи 

покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi товариства здiйснюється за рахунок 

господарськоi дiяльностi та за рахунок кредитних ресурсiв. 

Інформацію про вартість укладених, 

але ще не виконаних договорів 

(контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та про очікувані 

прибутки від виконання цих договорів 

Вся сукупнiсть укладених договорiв на постачання продукцiї, 

строк дiї яких не закiнчився. Точний розмiр очiкуваних 

прибуткiв визначити неможливо з причини вiдсутностi в 

укладених договорах обов?язкiв покупцiв з купiвлi визначеної 

кiлькостi продукцiї. 

Стратегію подальшої діяльності 

емітента щонайменше на рік (щодо 

розширення виробництва, 

реконструкції, поліпшення 

фінансового стану, опис істотних 

Товариство планує збiльшити частку своєї продукцiї на 

товарних ринках пiвденної та центральної України на тих 

потужностях, що є в наявностi. 



факторів, які можуть вплинути на 

діяльність емітента в майбутньому) 

Опис політики емітента щодо 

досліджень та розробок, вказати суму 

витрат на дослідження та розробку за 

звітний рік 

Товариство проводить роботи по геологiчному вивченню надр 

,в тому числi дослiдно-промисловоi розробки пiдземних вод на 

Новотроїцькому родовищi мiнеральних природних столових 

вод. Витрати на вказанi заходи за 2011 рiк склали 99 289 грн. 

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 

15.04.2011 р.Господарським судом Днiпропетровської областi 

порушено провадження по справi за позовом ПрАТ "Хiмексi" 

про стягнення з Пiдприємства 258159,71 грн. Рiшення суду 

виконано. 08.08.2011 р.Господарським судом 

Днiпропетровської областi порушено провадження по справi за 

позовом ТОВ "Днiпробудкомпанi" про стягнення з 

Пiдприємства 193165,15 грн. Рiшення суду виконано. 

Інша інформація, яка може бути 

істотною для оцінки інвестором 

фінансового стану та результатів 

діяльності емітента, у тому числі, за 

наявності, інформацію про результати 

та аналіз господарювання емітента за 

останні три роки у формі аналітичної 

довідки в довільній формі 

Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв, немає. 

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

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

Найменування 

основних 

засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, всього 

(тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
23141.000 24532.000 0.000 0.000 23141.000 24532.000 

будівлі та 

споруди 
15295.000 15432.000 0.000 0.000 15295.000 15432.000 

машини та 

обладнання 
6934.000 8388.000 0.000 0.000 6934.000 8388.000 

транспортні 

засоби 
802.000 638.000 0.000 0.000 802.000 638.000 

інші 110.000 74.000 0.000 0.000 110.000 74.000 

2. 

Невиробничого 

призначення: 

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 23141.000 24532.000 0.000 0.000 23141.000 24532.000 

Опис Знос основних засобiв - 64,04%. Всi основнi засоби власнi. Основнi засоби 

використовуються повнiстю (100%). Обмежень на використання немає. Визнання, оцiнки 

та облiк придбаних основних засобiв визначається у вiдповiдностi з П(С)БО 7 . При 

надходженнi до балансу основнi засоби оцiнються по первiснiй вартостi . Лiквiдацiйна 

вартiсть усiх придбаних об'єктiв становить нуль. Одиницею облiку основних засобiв є 

окремий об'єкт. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв "прямолiнiйний". Всi 

основнi засоби знаходяться на територiї товариства.Орендованих засобiв немає. Основнi 

засоби є у заставi ПАТ "Райффайзен банк Аваль". Законсервованi основнi засоби на суму 

4565,0тис.грн. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова 

вартість чистих 

активів (тис. грн)  

1016.300 1036.000 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
1016.000 1016.000 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

1016.000 1016.000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних 

рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення 

(стандарт) бухгалтерського облiку 2 "Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за 

формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати 

майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - 

Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(1016,3 тис.грн. ) бiльше скоригованого 

статутного капiталу(1016,0 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 

Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi 

статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

Дата 

погашення 



річних) 

Кредити банку X 7225.000 X X 

у тому числі:   

фiнансовий короткостроковий 10.06.2010 1400.000 16.000000000000 31.12.2013 

фiнансовий короткостроковий 02.06.2010 2000.000 16.000000000000 31.12.2013 

фiнансовий короткостроковий 21.12.2009 416.000 16.000000000000 31.12.2013 

фiнансовий короткостроковий 15.03.2011 49.000 8.400000000000 25.01.2012 

фiнансовий короткостроковий 26.11.2007 3360.000 16.000000000000 31.12.2013 

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 21068.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним власним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 21068.000 X X 

за іншими цінними паперами 

(у тому числі за похідними 

цінними паперами)(за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 145.000 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 20708.000 X X 

Усього зобов'язань X 0.000 X X 

Опис: Зобов'язання емiтента складають 41929,0 тис.грн., у тому числi: за 

векселями - 21068 тис.грн.iншi зобов'язання - 20708,0 тис.грн. 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у у у у у у відсотках 



натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

грошовій 

формі 

(тіс. грн.) 

до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Вода 

Днiпропетровська, 

природна столова 

4582 

тис.пляшок 
14000.00 79.58 

4648 

тис.пляшок 
14290.00 79.15 

2 
Напої ?Хiт Парад? 

в асортиментi 

1470 

тис.пляшок 
3593.00 20.42 

1510 

тис.пляшок 
3765.00 20.85 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 36.04 

2 Заробiтна плата 12.88 

3 Податки i збори 9.84 

4 Амортизацiя 8.66 

5 
Паливно-мастильнi 

матерiали 
8.61 

6 Електроенергiя 5.21 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2011 2 1 

2 2010 1 0 

3 2009 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього 

разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія  X 
 



Акціонери  
 

X 

Реєстратор  
 

X 

Депозитарій  
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в 

останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 
Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  X 
 

Інше (запишіть):  Ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Внесення змін до статуту товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

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

X 

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

припинення їх повноважень  
X 

Інше (запишіть): Укладнення значного правочину та схвалення укладення значних правочинiв на 

майбутнє. 
Так 

 

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

 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?  

  
(осіб) 



1 Кількість членів наглядової ради  3 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

3 Кількість представників держави  0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  3 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

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

трьох років?  
10 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Комiтетiв у складi наглядової ради не створювалося. 

Інші (запишіть)  Комiтетiв у складi наглядової ради не створювалося. 

 

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

акціонерами? (так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого 

прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
 

X 

Винагорода виплачується у вигляді 

цінних паперів товариства   
X 

Члени наглядової ради не отримують 

винагороди  
X 

 

Інше (запишіть)  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 

вiд 26.04.2011 р.) слени наглядової ради виконують свої 

обов?язки на безоплатнiй основi. 

 

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

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 



Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть): Внутрiшнiх документiв, що встановлюють вимоги до членiв наглядової ради 

немає.  
X 

 

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  

 
X 

Було проведено засідання 

наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили 

з його правами та обов'язками  

 
X 

Для нового члена наглядової ради 

було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного 

управління або фінансового 

менеджменту)  

 
X 

Усіх членів наглядової ради було 

переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена  
 

X 

Інше (запишіть)  У зв?язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з 

вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та, вiдповiдно, 

змiни Статуту Товариства, що мало наслiдком змiну компетенцiї 

Наглядової ради порiвняно з попереднiми положеннями Статуту, 

рiшенням чергових загальних зборiв Товариства (протокол №1 вiд 

26.04.2011) було вiдкликано з посади й одразу ж переобрано на термiн, 

встановлений Статутом, весь склад Наглядової ради. З правами та 

обов?язками члени Наглядової ради ознайомилися самос  

 

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

 

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років? 0.00  

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів 

акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  
Загальні збори Засідання Засідання 



акціонерів наглядової ради правління 

1 Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

2 Загальний відділ  Ні Ні Ні 

3 
Члени наглядової ради (голова наглядової 

ради)  
Ні Ні Ні 

4 Юридичний відділ (юрист)  Так Так Ні 

5 Секретар правління  Ні Ні Ні 

6 Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

7 Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

8 Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за 

роботу з акціонерами  
Ні Ні Ні 

10 

Інше(запишіть): Iншi посадовi особи, 

вiдповiдальнi за зберiгання протоколiв 

вiдсутнi.  

Ні Ні Ні 

 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних 

зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих 

питань? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить до 

компетенції 

жодного органу  

Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії)  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів)  
Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного 

фінансового звіту або балансу чи 

бюджету  

Ні Ні Так Ні 

Обрання та відкликання голови 

правління  
Ні Ні Ні Так 

Обрання та відкликання членів 

правління  
Ні Ні Ні Так 

Обрання та відкликання голови 

наглядової ради  
Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів 

наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та 

членів ревізійної комісії  
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 

для голови та членів правління  
Ні Ні Ні Так 



Визначення розміру винагороди 

для голови та членів наглядової 

ради  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про 

притягнення до майнової 

відповідальності членів правління  

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про 

додатковий випуск акцій  
Ні Ні Так Ні 

Прийняття рішення про викуп, 

реалізацію та розміщення власних 

акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо 

яких існує конфлікт інтересів  
Ні Ні Так 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) Ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та 

обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  
Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

2 Положення про наглядову раду  
 

X 

3 Положення про виконавчий орган (правління)  
 

X 

4 
Положення про посадових осіб акціонерного 

товариства   
X 

5 Положення про ревізійну комісію  
 

X 

6 Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

7 Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

8 
Інше (запишіть):  Iнших документiв на Пiдприємствi не 

затверджувалося. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

  

Інформація 

розповсюджуєтьс

я на загальних 

зборах  

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

Документи 

надаються 

для 

ознайомленн

я 

Копії 

документі

в 

надаються 

на запит 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет- 

сторінці 



й інформаційній 

базі даних 

ДКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві  

акціонера  акціонерного 

товариства  

1 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності  

Ні Ні Так Ні Ні 

2 

Інформація 

про 

акціонерів, 

які 

володіють 10 

відсотків та 

більше 

статутного 

капіталу  

Ні Ні Так Ні Ні 

3 

Інформація 

про склад 

органів 

управління 

товариства  

Ні Ні Так Ні Ні 

4 

Статут та 

внутрішні 

документи  

Ні Ні Так Ні Ні 

5 

Протоколи 

загальних 

зборів 

акціонерів 

після їх 

проведення  

Ні Ні Так Ні Ні 

6 

Розмір 

винагороди 

посадових 

осіб 

акціонерног

о товариства  

Ні Ні Так Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 

зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

  
Так Ні 

1 Не проводились взагалі  
 

X 

2 Менше ніж раз на рік  
 

X 

3 Раз на рік  X 
 

4 Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 



Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори 

акціонерів   
X 

Наглядова рада  X 
 

Правління або 

директор   
X 

Інше (запишіть)  Вiдповiдно до Статуту прийняття рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора 

належить до компетенцiї наглядової ради. 

 

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

Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Зовнiшнiй аудитор не змiнювався 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія  
 

X 

Наглядова рада  X 
 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного 

товариства   
X 

Стороння компанія або сторонній 

консультант   
X 

Перевірки не проводились  
 

X 

Інше (запишіть)  Фiнансово-господарська дiяльнiсть перевiрялася тiльки 

наглядовою радою. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних 

зборів   
X 

За дорученням наглядової 
 

X 



ради  

За зверненням виконавчого 

органу   
X 

На вимогу акціонерів, які в 

сукупності володіють понад 

10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  Остання перевiрка ревiзiйною комiсiєю проводилася за власної iнiцiативи 

на виконання вимог законодавства. В 2011 роцi було затверджено нову 

редакцiю Статуту товариства, який не передбачає створення ревiзiйної 

комiсiї. 

 

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 

1 Випуск акцій  
 

X 

2 Випуск депозитарних розписок  
 

X 

3 Випуск облігацій  
 

X 

4 Кредити банків  X 
 

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

6 
Інше (запишіть): Окрiм кредитiв банкiв, товариство не планує залучення iнвестицiй iншим 

шляхом  
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  X 

Не визначились  
 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 

наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні  

 



Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 

України (далі - особа)?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний 

рівень особи   
X 

Не задовольняли умови договору 

з особою   
X 

Особу змінено на вимогу: 
 

акціонерів 
 

X 

суду 
 

X 

Інше (запишіть) Особа, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери у депозитарнiй 

системi України не змiнювалась. 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? 

(так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління 

вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Документи щодо регулювання 

корпоративного управлiння в товариствi не приймалися.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні) ; укажіть яким чином його оприлюднено: Документи щодо 

регулювання корпоративного управлiння в товариствi не приймалися.  

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та 

причини такого відхилення протягом року Документи щодо регулювання корпоративного 

управлiння в товариствi не приймалися.  

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Товариство не фiнансова установа 

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

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Товариство не фiнансова установа 

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. 

Товариство не фiнансова установа 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому 



числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. 

Товариство не фiнансова установа 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або 

відсутність такої системи. 

Товариство не фiнансова установа 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю). 

Товариство не фiнансова установа 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової 

установи розмір, або їх відсутність. 

Товариство не фiнансова установа 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Товариство не фiнансова установа 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової 

групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

Товариство не фiнансова установа 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Товариство не фiнансова установа 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом 

року. 

Товариство не фiнансова установа 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Товариство не фiнансова установа 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські 

послуги фінансовій установі. 

Товариство не фiнансова установа 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися 

фінансовій установі протягом року. 

Товариство не фiнансова установа 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або 

суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Товариство не фiнансова установа 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом 

останіх п`яти років. 

Товариство не фiнансова установа 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською 

палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що 



підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг. 

Товариство не фiнансова установа 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність 

механізму розгляду скарг. 

Товариство не фiнансова установа 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я 

та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. 

Товариство не фiнансова установа 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду 

фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість 

скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Товариство не фiнансова установа 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність 

позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. 

Товариство не фiнансова установа 

Річна фінансова звітність 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
31.12.2011 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Новомосковський 

завод мiнводи" 
за ЄДРПОУ 00382728 

Територія 
 

за КОАТУУ 1223282501 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління  
за КОДУ 1005 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 15.98.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума 
 

Адреса вул.Жукова,1А, с.Знаменiвка, Новомосковський район, Днiпропетровська обл., 51281 

Середня кількість 

працівників 
192 

Баланс станом на 31.12.2011 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 



1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 74 11 

- первісна вартість 011 246 72 

- накопичена амортизація 012 ( 172 ) ( 61 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 69 268 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 23141 24533 

- первісна вартість 031 39743 42603 

- знос 032 ( 16602 ) ( 18070 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 23284 24812 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 21707 17262 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 



Готова продукція 130 191 96 

Товари 140 180 133 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 819 463 

- первісна вартість 161 819 463 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 0 0 

- за виданими авансами 180 0 0 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 485 121 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 16 17 

- у т.ч. в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 7 9 

Усього за розділом II 260 23405 18101 

III. Витрати майбутніх періодів 270 26 32 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 46715 42945 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 1016 1016 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 4504 4918 

Резервний капітал 340 40 40 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -4524 -4958 



Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 1036 1016 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 3590 3360 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 22021 20481 

Усього за розділом III 480 25611 23841 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 3876 3865 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 0 0 

Векселі видані 520 20 587 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
530 15637 12973 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 13 15 

- з бюджетом 550 229 145 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 61 46 

- з оплати праці 580 181 230 

- з учасниками 590 0 0 



- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 51 227 

Усього за розділом IV 620 20068 18088 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 46715 42945 

Примітки Примiтки вiдсутнi 

Керівник Пархоменко Людмила Мефодiївна 

Головний бухгалтер Дiденко Валентина Михайлiвна 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
010 18151 25842 

Податок на додану вартість 015 3025 4307 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 
025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 33 ) ( 48 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
035 15093 21487 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
040 ( 8963 ) ( 12794 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 6130 8693 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 8611 390 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, 

одержаних у наслідок сільськогосподарської 

діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 2147 ) ( 2162 ) 

Витрати на збут 080 ( 10451 ) ( 3935 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 1230 ) ( 1218 ) 



У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, 

одержаних у наслідок сільськогосподарської 

діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 913 1768 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 0 

Інші доходи 130 3 1 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою (131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 ( 1148 ) ( 1756 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 0 13 

- збиток 175 ( 232 ) ( 0 ) 

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

прибуток від переоцінки необоротних активів та 

групи вибуття у наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

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

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття 

у наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 202 ) ( -6 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 0 19 

- збиток 195 ( 434 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 



- прибуток 220 0 19 

- збиток 225 ( 434 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 12089 13330 

Витрати на оплату праці 240 2181 2717 

Відрахування на соціальні заходи 250 809 1004 

Амортизація 260 1403 842 

Інші операційни витрати 270 905 1540 

Разом 280 17387 19433 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 

просту акцію 
330 0.00000000 0.00000000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

Примітки Примiтки вiдсутнi 

Керівник Пархоменко Людмила Мефодiївна 

Головний бухгалтер Дiденко Валентина Михайлiвна 

Звіт про рух грошових коштів 

за 2011 рік 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 18104 27578 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 



Покупців і замовників авансів 020 358 4 

Повернення авансів 030 11 60 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 1 0 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
045 50 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 400 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 2 5 

Інші надходження 080 626 95 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 13116 ) ( 15535 ) 

Авансів 095 ( 0 ) ( 0 ) 

Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 ) 

Працівникам 105 ( 1929 ) ( 2558 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 1 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 153 ) ( 349 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 278 ) ( 76 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 912 ) ( 981 ) 

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

платежів) 
130 ( 1112 ) ( 1123 ) 

Цільових внесків 140 ( 5 ) ( 20 ) 

Інші витрачання 145 ( 1420 ) ( 7475 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 626 -375 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 626 -375 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 16 10 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 



- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 130 ) ( 143 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 270 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -384 -133 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -384 -133 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 556 15413 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 797 ) ( 14982 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -241 431 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -241 431 

Чистий рух коштів за звітній період 400 1 -77 

Залишок коштів на початок року 410 16 93 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 17 16 

Примітки Примiтки вiдсутнi 

Керівник Пархоменко Людмила Мефодiївна 

Головний бухгалтер Дiденко Валентина Михайлiвна 

Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 

 

Стаття 
К

од 

Статут

ний 

капіта

л 

Пайо

вий 

капіт

ал 

Додатк

овий 

вкладе

ний 

капітал 

Інший 

додатк

овий 

капітал 

Резерв

ний 

капіта

л 

Нерозподі

лений 

прибуток 

Неоплач

ений 

капітал 

Вилуче

ний 

капіта

л 

Раз

ом 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на 

початок 

року 

01

0 
1016 0 0 4504 40 -4524 0 0 

103

6 

Коригування: 

Зміна 

облікової 

політики 

02

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлен

ня помилок 

03

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 
04

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригова

ний 

залишок на 

початок 

року 

05

0 
1016 0 0 4504 40 -4524 0 0 

103

6 

Переоцінка активів: 

Дооцінка 

основних 

засобів 

06

0 
0 0 0 414 0 0 0 0 414 

Уцінка 

основних 

засобів 

07

0 
( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

незавершен

ого 

будівництв

а 

08

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

незавершен

ого 

будівництв

а 

09

0 
( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

нематеріал

ьних 

активів 

10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

нематеріал

ьних 

активів 

11

0 
( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 

12

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

13

0 
0 0 0 0 0 -434 0 0 

-

434 



період 

Розподіл прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

14

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямуван

ня 

прибутку 

до 

статутного 

капіталу 

15

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахуван

ня до 

резервного 

капіталу 

16

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

17

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до 

капіталу 

18

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгован

ості з 

капіталу 

19

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

20

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп 

акцій 

(часток) 

21

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепрода

ж 

викуплени

х акцій 

(часток) 

22

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулюванн

я 

викуплени

й акцій 

(часток) 

23

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

24

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінально

ї вартості 

акцій 

25

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інші зміни в капіталі: 

Списання 

невідшкодо

ваних 

збитків 

26

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштов

но 

отримані 

активи 

27

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

28

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін 

в капіталі 

29

0 
0 0 0 414 0 -434 0 0 -20 

Залишок на 

кінець року 

30

0 
1016 0 0 4918 40 -4958 0 0 

101

6 

Примітки Вiдсутнi 

Керівник Пархоменко Людмила Мефодiївна 

Головний бухгалтер Дiденко Валентина Михайлiвна 

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 

I. Нематеріальні активи 

Групи 

нематеріа

льних 

активів 

Код 

ряд

ка 

Залишок на 

початок року 

Надій

шло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка -

) 

Вибуло за рік 

Нарахо

вано 

аморти

зації за 

рік 

Втрати 

від 

зменш

ення 

корисн

ості за 

рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

накопи

чена 

амортиз

ація 

первісно

ї 

(переоці

неної 

вартості

) 

накопи

ченої 

амортиз

ації 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

накопи

чена 

амортиз

ація 

первісно

ї 

(переоці

неної 

вартості

) 

накопи

ченої 

амортиз

ації 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

накопи

чена 

амортиз

ація 

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

Права 

користува

ння 

природним

и 

ресурсами 

010 119 116 0 0 0 119 119 3 0 0 0 0 0 

Права 

користува

ння 

майном 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 

комерційні 

позначенн

я 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 

об'єкти 

промислов

ої 

властивост

і 

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

Авторське 

право та 

суміжні з 

ним права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

нематеріал

ьні активи 

070 127 56 0 0 0 55 0 5 0 0 0 72 61 

Разом 080 246 172 0 0 0 174 119 8 0 0 0 72 61 



Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 

права власності 
(081) 0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових 

асигнувань 
(084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких 

існує обмеження права власності 
(085) 0 

II. Основні засоби 

Групи 

основн

их 

засобів 

Ко

д 

ряд

ка 

Залишок на 

початок року 

Надій

шло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нарах

овано 

аморт

изації 

за рік 

Втрат

и від 

зменш

ення 

корис

ності 

за рік 

Інші зміни за 

рік 

Залишок на 

кінець року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

зно

с 

первісн

ої 

(переоц

іненої 

вартост

і) 

зн

осу 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

зн

ос 

первісн

ої 

(переоц

іненої 

вартост

і) 

зн

осу 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

зно

с 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

зн

ос 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

зн

ос 

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

Земель

ні 

ділянки 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвести

ційна 

нерухо

мість 

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітал

ьні 

витрат

и на 

поліпш

ення 

земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинк

и, 

споруд

и та 

передав

альні 

пристр

ої 

120 18932 
363

6 
4 501 87 0 0 282 0 0 0 19437 

400

5 
0 0 0 0 

Машин

и та 

обладн

ання 

130 17345 
104

11 
2367 0 0 3 2 911 0 0 0 19709 

113

20 
0 0 0 0 

Трансп

ортні 

засоби 

140 2501 
170

0 
1 0 0 14 12 162 0 0 0 2488 

185

0 
0 0 0 0 

Інстру

менти, 

прилад

и, 

інвента

р 

(меблі) 

150 642 532 4 0 0 0 0 40 0 0 0 646 572 0 0 0 0 

Тварин

и 
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багатор

ічні 

насадж

ення 

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

основні 

засоби 

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бібліот 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ечні 

фонди 

Малоці

нні 

необор

отні 

матеріа

льні 

активи 

200 323 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 323 0 0 0 0 

Тимчас

ові 

(нетиту

льні) 

споруд

и 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природ

ні 

ресурс

и 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвента

рна 

тара 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предме

ти 

прокат

у 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

необор

отні 

матеріа

льні 

активи 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 39743 
166

02 
2376 501 87 17 14 1395 0 0 0 42603 

180

70 
0 0 0 0 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені 

чинним законодавством обмеження права власності 
(261) 0 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються 

(консервація, реконструкція тощо) 
(263) 11798 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 204 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового 

фінансування 
(266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права 

власності 
(268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 0 8 



Придбання (виготовлення) основних засобів 290 2629 260 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних засобів 
300 0 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0 

Придбання (вирощування) довгострокових 

біологічних активів 
320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 2629 268 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за 

методом участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі 

інших підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

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

собівартістю 
(421) 0 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за 

собівартістю  
(424) 0 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код Доходи Витрати 



рядка 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 136 0 

Операційна курсова різниця 450 0 0 

Реалізація інших оборотних активів 460 177 374 

Штрафи, пені, неустойки 470 1 101 

Утримання об'єктів житлово-комунального 

соціально-культурного призначення 
480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 8297 755 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 1148 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 0 

Інші доходи і витрати 630 3 0 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

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

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 
(632) 0 % 

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 

VI. Грошові кошти 



Найменування показника 
Код 

рядка 
На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 4 

Поточний рахунок у банку 650 13 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 17 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0 

VII. Забезпечення і резерви 

Види 

забезпечень і 

резервів 

Код 

ряд

ка 

Залиш

ок на 

почато

к року 

Збільшення за 

звітний рік 

Використ

ано у 

звітному 

році 

Сторнова

но 

використ

ану суму 

у 

звітному 

році 

Сума 

очікуваного 

відшкодува

ння витрат 

іншою 

стороною, 

що 

врахована 

при оцінці 

забезпеченн

я 

Залиш

ок на 

кінець 

року 

нарахова

но 

(створен

о) 

додаткові 

відрахува

ння 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення 

на виплату 

відпусток 

працівникам 

710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 

наступних 

витрат на 

додаткове 

пенсійне 

забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 

наступних 

витрат на 

виконання 

гарантійних 

зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 

наступних 

витрат на 

реструктуриз

ацію 

740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 

наступних 

витрат на 

750 0 0 0 0 0 0 0 



виконання 

зобов’язань 

щодо 

обтяжливих 

контрактів 

 
760 0 0 0 0 0 0 0 

 
770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв 

сумнівних 

боргів 

775 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 780 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова 

вартість на 

кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення 

чистої вартості 

реалізації 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 14668 0 0 

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  
810 0 0 0 

Паливо 820 51 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 2365 0 0 

Будівельні матеріали  840 0 0 0 

Запасні частини 850 154 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 

призначення 
860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані 

предмети 
880 24 0 0 

Незавершене виробництво 890 0 0 0 

Готова продукція 900 96 0 0 

Товари 910 133 0 0 

Разом 920 17491 0 0 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю 

реалізації 
(921) 0 

переданих у переробку (922) 0 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 0 



Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Всього на 

кінець року 

у т.ч. за строками не погашення 

до 3 місяців 
від 3 до 6 

місяців 

від 6 до 12 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
940 463 188 242 33 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
950 121 19 77 25 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 

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

кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 
980 0 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 0 

- валова замовникам 1130 0 

- з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 

будівельними контрактами 
1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 



1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 202 

Відстрочені податкові активи: 
 

- на початок звітного року 1220 0 

- на кінець звітного року 1225 0 

Відстрочені податкові зобов’язання: 
 

- на початок звітного року 1230 0 

- на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 202 

у тому числі: 
 

- поточний податок на прибуток 1241 202 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

у тому числі: 
 

- поточний податок на прибуток 1251 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 1403 

Використано за рік - усього 1310 1403 

в тому числі на: 
 

- будівництво об’єктів 1311 282 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 1121 

- з них машини та обладнання 1313 911 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 
1316 0 

 
1317 0 



 

 

XIV. Біологічні активи 

 

Групи 

біологіч

них 

активів 

Код 

ряд

ка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на 

початок року 

Надій

шло 

за рік 

Вибуло за рік 
Нарахо

вано 

аморти

зації за 

рік 

Втрати 

від 

зменш

ення 

корисн

ості 

Вигоди 

від 

відновл

ення 

корисн

ості 

Залишок на 

кінець року Зали

шок 

на 

почат

ок 

року 

Надій

шло 

за рік 

Змін

и 

варт

ості 

за 

рік 

Виб

уло 

за 

рік 

Зали

шок 

на 

кінец

ь 

року 

перві

сна 

варті

сть 

накопи

чена 

аморти

зація 

перві

сна 

варті

сть 

накопи

чена 

аморти

зація 

перві

сна 

варті

сть 

накопи

чена 

аморти

зація 

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

Довгостр

окові 

біологічн

і активи - 

усього 

у тому 

числі: 

141

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

робоча 

худоба 

141

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продукти

вна 

худоба 

141

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторіч

ні 

насаджен

ня 

141

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

141

4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інші 

довгостр

окові 

біологічн

і активи 

141

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні 

біологічн

і активи - 

усього 

у тому 

числі: 

142

0 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

тварини 

на 

вирощув

анні та 

відгодівл

і 

142

1 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічн

і активи 

в стані 

біологічн

их 

перетвор

ень (крім 

тварин 

на 

вирощув

анні та 

відгодівл

і) 

142

2 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 

142

3 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

інші 

поточні 

біологічн

і активи 

142

4 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 
143

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

цільового фінансування  
(1431) 0 



З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних 

активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість 

біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких 

існують передбачені законодавством обмеження права власності 
(1433) 0 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та 

додаткових біологічних активів 

 

Найменуванн

я показника 

Код 

ряд

ка 

Вартіс

ть 

первіс

ного 

визнан

ня 

Витрати, 

пов'язані з 

біологічни

ми 

перетворен

нями 

Результат 

від 

первісного 

визнання 

Уцін

ка 

Вируч

ка від 

реаліз

ації 

Собівар

тість 

реалізац

ії 

Фінансовий 

результат 

(прибуток +, 

збиток -) від 

дох

ід 

витр

ати 

реаліз

ації 

первіс

ного 

визнан

ня та 

реаліза

ції 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та 

додаткові 

біологічні 

активи 

рослинництва 

- усього 

у тому числі: 

150

0 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

зернові і 

зернобобові 

151

0 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: 

пшениця 

151

1 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соя 
151

2 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соняшник 
151

3 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

ріпак 
151

4 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

цукрові буряки 

(фабричні) 

151

5 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

картопля 
151

6 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

плоди 

(зерняткові, 

кісточкові) 

151

7 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша 

продукція 

рослинництва 

151

8 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



додаткові 

біологічні 

активи 

рослинництва 

151

9 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та 

додаткові 

біологічні 

активи 

тваринництва - 

усього 

у тому числі: 

152

0 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

приріст живої 

маси - усього 

153

0 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: 

великої рогатої 

худоби 

153

1 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

свиней 
153

2 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

молоко 
153

3 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

вовна 
153

4 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

яйця 
153

5 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша 

продукція 

тваринництва 

153

6 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові 

біологічні 

активи 

тваринництва 

153

7 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

продукція 

рибництва 

153

8 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

153

9 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогоспо

дарська 

продукція та 

додаткові 

біологічні 

активи - разом 

154

0 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

Керівник Пархоменко Людмила Мефодiївна 

Головний бухгалтер Дiденко Валентина Михайлiвна 

 


