
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 

11.1. 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: 
371796 399711 0 0 371796 399711 

будівлі та 

споруди 
100775 107996 0 0 100775 107996 

машини та 

обладнання 
228092 251169 0 0 228092 251169 

транспортні 

засоби 
37895 32819 0 0 37895 32819 

інші 5034 7727 0 0 5034 7727 

2. 

Невиробничого 

призначення: 

1026 985 0 0 1026 985 

будівлі та 

споруди 
1026 985 0 0 1026 985 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 372822 400696 0 0 372822 400696 

Опис Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм 

прямим призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 

2012 року становить 498 113 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв -

19,5 %. Сума нарахованого зносу за 2012 рiк становить 49 372тис.грн. 

Обмежень на використання майна немає. Пiдприємство в полiтицi 

фiнансування витрат на придбання основних засобiв намагається 

дотримуватися освоєння за рахунок власних коштiв. В 2012 роцi, як i за 

попереднiй перiод, рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi є 

позитивним i дозволяє здiйснювати оновлення основних засобiв без 

залучання будь-яких запозичень. Плани щодо придбання основних 

засобiв на наступний перiод є поточними й не передбачають 

кардинальних змiн парку основних засобiв. 

11.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова 

вартість чистих 

активів (тис. грн)  

373.468 360.391 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
129.293 129.293 



Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

129.293 129.293 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств 

здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром 

статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 

"Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу 

України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного 

наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного 

товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство 

зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та 

зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. 

Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд 

мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, 

товариство пiдлягає лiквiдацiї". 1. Пiд вартiстю чистих активiв 

акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка 

визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до 

розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для 

визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за 

даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку №2<Баланс> затвердженого 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. №87 зi змiнами та 

доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 

21.06.99 р. №396/3689. 2. До складу активiв, якi приймаються до 

розрахунку включаються: 2.1 Необоротнi активи (код рядка балансу 

форма 1, далi - р.): -нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) р. 010 

-незавершене будiвництво р. 020 -основнi засоби (залишкова 

вартiсть) р. 030 -довгостроковi фiнансовi iнвестицiї р. 040 -iншi 

фiнансовi iнвестицiї р. 045 -довгострокова дебiторська 

заборгованiсть р. 050 -iншi необоротнi активи, включаючи 

вiдстроченi податковi активи р. 060 + р.070 2.2. Оборотнi активи ( 

роздiл 2 балансу ): -запаси р.100, 110, 120,130, 140 -векселi одержанi 

р. 150 -дебiторська заборгованiсть р. 160, 170, 180,190, 200, 210 -

поточнi фiнансовi зобов'язання р. 220 -грошовi кошти р. 230, 240 -

iншi оборотнi активи р. 250 2.3. Витрати майбутнiх перiодiв р. 270 3. 

До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, 

включаються: 3.1 Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 

3.2 Поточнi зобов'язання, в т.ч. -короткостроковi кредити банкiв р. 

500 -поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями р. 

510 -виданi векселi р. 520 -кредиторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги р.530 -поточнi зобов'язання за розрахунками: -з 

одержаних авансiв р. 540 -з бюджетом р. 550 -з позабюджетних 

платежiв р. 560 -зi страхування р. 570 -з оплати працi р. 580 -з 

учасниками р. 590 -iз внутрiшнiх розрахункiв р. 600 -iншi поточнi 

зобов'язання р. 610 3.3 Забезпечення наступних виплат i платежiв р. 

430 3.4 Доходи майбутнiх перiодiв р. 630 4. Визначення вартостi 

чистих активiв АТ проводиться за формулою: Чистi активи = 

(2.1+2.2 + 2.3) - (3.1+3.2+3.3+3.4). 5. При порiвняннi вартостi чистих 

активiв iз розмiром статутного капiталу рекомендується враховувати 

вартiсть фактичних витрат АТ на викуп акцiй, для їх наступного 

перепродажу чи анулювання (р. 370 балансу) та заборгованiсть 

учасникiв (засновникiв) за внесками до статутного капiталу (р. 360 



балансу). 

Висновок Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2012 року складає 373 468 

тис.грн. i є бiльшою вiд статутного капiталу. Неоплачений та 

вилучений капiтал у товариствi вiдсутнiй. Спiввiдношення 

розрахункової вартостi чистих активiв i статутного капiталу 

товариства є таким, що не суперечить вимогам ст. 155 Цивiльного 

Кодексу України та не зобов'язує акцiонерне товариство зменшувати 

його статутний капiтал. 

11.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 

цінними паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 0 X X 

За іпотечними 

цінними паперами 

(за кожним 

власним 

випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами 

ФОН (за кожним 

власним 

випуском): 

X 0 X X 

за векселями 

(всього) 

X 0 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому 

числі за похідними 

цінними 

паперами)(за 

кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права 

(за кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові 

зобов'язання 

X 39576 X X 

Фінансова 

допомога на 

зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 152089 X X 

Усього зобов'язань X 191665 X X 



Опис: Податковi зобов’язання включають суму розрахункового 

вiдстроченого податкового зобов’язання та поточнi зобов’язання по 

податку на доходи фiзичних осiб та податку на прибуток. Iншi 

зобов’язання включають суми поточних зобов’язання за соцiальними 

внесками, заробiтною платою, поточнi платежi за фiнансовою 

орендою, поточну кредиторську заборгованiсть. Суттєвих змiн в 

структурi зобов’язань в 2012 роцi в порiвняннi з 2011 роком не 

вiдбулося. Зменшення суми зобов’язань станом на 31.12.2012 р. 

майже на 20% вiдбулося за в основному рахунок погашення основної 

частини довгострокового зобов’язання за фiнансовою орендою. 

Прострочена кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р. 

вiдсутня.  

11.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний 

вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у 

натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у 

грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у 

відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у 

натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у 

грошовій 

формі 

(тіс. грн.) 

у відсотках 

до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

02 Патока 111936 103341 50 111936 103341 27 

02 Глюкоза 2134 10168 2 2134 10168 3 

03 Крохмаль 38568 159267 25 39953 164687 42 

04 Олiя 11458 11420 7 11 458 11420 3 

11.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

продукції (у відсотках) 

1 2 3 

01 Матерiальнi затрати 65.4 

02 Витрати на оплату працi 11.4 

03 
Вiдрахування на соцiальнi 

заходи 
3.8 

04 Амортизацiя 12.8 

05 Iншi операцiйнi витрати 6.6 

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

 


