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

Директор    Хохлов Сергiй Геннадiйович
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 25.04.2012
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік 

Загальні відомості
Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Продовольча спiлка"
Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23779799
Місцезнаходження емітента Донецька р-н 84205 мiсто Дружкiвка вул. Ленiна, буд. 30
Міжміський код, телефон та факс емітента (06267)43059 43059
Електронна поштова адреса емітента  

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії

(дата)
Річна інформація опублікована у  

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)
Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація:*

 (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 -

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 -

ґ) інформація про собівартість реалізованої 
продукції -

12. Інформація про гарантії третьої особи за -



кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та 
інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду

-

14. Інформація про стан корпоративного 
управління -

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та 
його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим 
іпотечним покриттям

-

б) інформація щодо співвідношення розміру 
іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим 
іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду

-

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

-

г) відомості про структуру іпотечного покриття 
іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 
інших активів на кінець звітного періоду

-

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента 
іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 
складають іпотечне покриття за станом на кінець 
звітного року

-

17. Інформація про наявність прострочених 
боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), 
права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття

-

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють 
сертифікатами ФОН -

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. 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) ("1" - так, "2" - ні)

-

30. Примітки

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не заповнювалась, оскiльки емiтент не 
здiйснює дiяльностi, яка потребує отримання лiцензiї (дозволу) та, вiдповiдно, не отримував таких лiцензiй 
(дозволiв). Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств не заповнювались, оскiльки 
емiтент не належить нi до яких об'єднань. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнювалась, оскiльки 
емiтент у звiтному 2011 роцi не проходив процедуру присвоєння рейтингових оцiнок. Iнформацiя про органи 
управлiння не заповнюється на пiдставi п. 1.5 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 
затвердженого рiшенням ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р. (Положення), оскiльки емiтент є акцiонерним 
товариством. Iнформацiя про дивiденди емiтентом не заповнюється, оскiльки рiшення про виплату дивiдендiв за 
результатами звiтного 2011 року та за результатами 2010р., що передував звiтному, не приймалось, дивiденди не 
виплачувались. У iнформацiї про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, вiдсутня iнформацiя про 
осiб, якi надають юридичнi послуги та послуги рейтингового агенства, оскiльки емiтент не користується такими 
послугами. В Iнформацiї про засновникiв емiтента не вказано код ЄДРПОУ та адресу Юридичної фiрми "Де Юре" 
у зв'язку з тим, що такi данi у емiтента вiдсутнi. Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi 
емiтентом, про похiднi цiннi папери не заповнюється, оскiльки емiтент таких цiнних паперiв не випускав. 
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнюється, оскiльки емiтент не викупав 
власнi акцiї протягом звiтного перiоду. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не заповнюється, 
оскiльки цiннi папери емiтента iснують у бездокументарнiй формi. Iнформацiя про обсяги виробництва та 
реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, оскiльки емiтент не 
здiйснює виробництва та реалiзацiї продукцiї, єдиним видом дiяльностi емiтента є надання страхових послуг. 
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв не розкривається у зв'язку з тим, що 
емiтентом борговi цiннi папери не випускались. Iнформацiя щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi 
цiннi папери, що виникла протягом перiоду, не заповнюється, оскiльки протягом звiтного 2011р. приватнi акцiонерi 
товариства не зобов'язанi були складати та подавати таку iнформацiю вiдповiдно до законодавства; емiтент не 
випускав iпотечних цiнних паперiв. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння не заповнюється, оскiльки 
емiтент не є фiнансовою установою. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку, емiтентом не подається, оскiльки для нього складання такої звiтностi за 2011р. не є 
обов'язковим. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється, оскiльки емiтент не випускав цiльових облiгацiй 
пiдприємств.



Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Продовольча спiлка"
Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Продспiлка"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Поштовий індекс 84205
Область, район
Населений пункт мiсто Дружкiвка
Вулиця, будинок вул. Ленiна, буд. 30

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва А00180679
Дата державної реєстрації 20.10.1995
Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Дружкiвської мiської ради Донецької областi
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 1338000
Сплачений статутний капітал (грн.) 1338000

Банки, що обслуговують емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен 
Банк Аваль"

МФО банку 380805
Поточний рахунок 26004154165
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
МФО банку
Поточний рахунок

Основні види діяльності

51.33.0 Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю, тваринним маслом та жирами 
52.27.1 Роздрiбна торгiвля молоком, молочними продуктами та яйцями 
70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна 

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)
Юридична фiрма "Де 
Юре" 00000000 Автономна Республіка Крим 00000 д/н 

д/н 0

Приватне 
пiдприємство "Айва" 23178338 Донецька 83003 мiсто Донецьк проспект 

Iллiча, буд 85, кв.8 5.6867

Товариство з 
обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
"Наталка"

21200467 Харківська 61003 мiсто Харкiв провулок 
Класичний, буд. 6 0

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)
Усього 5.6867

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

У 2011 роцi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв емiтента склала 38 осiб; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, 
якi працюють за сумiсництвом - 4 особи; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 4 осiб. Фонд 
оплати працi у 2011 роцi склав 541,0 тис. грн., що перевищує фонд оплати працi у 2010 роцi, який складав 520,2 тис. грн. Емiтент не має не 
має затвердженої кадрової програми. 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Ревiзор
Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

Шпирь Вiктор Михайлович



Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження** 1954
Освіта** вища, юрист-правознавець
Стаж керівної роботи (років)** 20
Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ 
КОМБIНАТ", 93006, Луганська обл., мiсто Рубiжне, вул. Менделєєва, буд. 67

Опис

Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. До повноважень належить контроль за 
фiнансово-господарською дiяльнiстю емiтента, зобов'язаний поводити плановi та спецiальнi перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства про 
результати проведених перевiрок, виконувати iншi обов'язки, передбаченi Статутом емiтента та укладеним 
з ним договором. Винагорода за виконання функцiй ревiзора не виплачувалась, виконання обов'язкiв 
здiснюється на безоплатнiй основi. Призначений на посаду загальними зборами акцiонерiв 19.04.2011р., 
протокол №1. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства "РУБIЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ", 93006, Луганська 
обл., мiсто Рубiжне, вул. Менделєєва, буд. 67. Iнформацiя щодо перелiку попереднiх посад не надана.

Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи

Матушевський Євген Леонiдович

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження** 1954
Освіта** вища, правознавство, юрист
Стаж керівної роботи 
(років)** 20

Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав**

Генеральний директор Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АСКО-Донбас Пiвнiчний", 
84205, Донецька область, м.Дружкiвка, вул. Ленiна, буд.37

Опис

Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. До повноважень належить реалiзацiя 
компетенцiї Наглядової ради через участь у засiданнях Наглядової ради, органiзацiя роботи Наглядової ради, 
скликання її засiдань, звiтування перед Загальними зборами про дiяльнiсть органу, зобов'язана особисто брати 
участь у чергових та позачергових засiданнях Наглядової ради, дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, 
розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати iншi обов'язки, передбаченi Статутом емiтента та 
укладеним з ним договором. Винагорода за виконання функцiй голови наглядової ради не виплачувалась, 
виконання обов'язкiв здiснюється на безоплатнiй основi. Обраний до складу Наглядової ради загальними 
зборами 19.04.2011р., протокол №1. Обраний головою Наглядової ради на її засiданнi 21.04.2011р., протокол 
№1. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Займає посаду генерального директора 
Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АСКО-Донбас Пiвнiчний", 84205, Донецька область, 
м.Дружкiвка, вул. Ленiна, буд.37. Iнформацiї про iншi юридичнi особи, в яких особа займає посади, емiтентовi 
не надано. Перелiк попереднiх посад: токар, iнженер з ковальських i ливарних робiт, слюсар-iнструментальник, 
iнженер-технолог, начальник бюро, служба в органах внутрiшнiх справ, директор фiлiї страхової компанiї, 
директор страхової компанiї, генеральний директор страхової компанiї.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

Iваненко Олександр Михайлович

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження** 1954
Освіта** вища, iнженер-механiк
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

Член Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Продовольча спiлка", 84205, Донецька область, м. Дружкiвка, вул. Ленiна, буд. 
30.

Опис

Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. До повноважень належить реалiзацiя 
компетенцiї Наглядової ради через участь у засiданнях Наглядової ради, зобов'язана особисто брати 
участь у чергових та позачергових засiданнях Наглядової ради, дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, 
розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати iншi обов'язки, передбаченi Статутом емiтента 
та укладеним з ним договором. Винагорода за виконання функцiй члена наглядової ради не 
виплачувалась, виконання обов'язкiв здiснюється на безоплатнiй основi. Призначений на посаду 
загальними зборами акцiонерiв 19.04.2011р., протокол №1. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посад в iнших юридичних особах не займає. Перелiк попереднiх посад: токар, 
майстер гальванiчної дiльницi, тренер, директор спорткомплексу, тренер-викладач, директор iз 
страхування, член ревiзiйної комiсiї.

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

Сiнельник Едуард Леонiдович

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



юридичної особи
Рік народження** 1977
Освіта** вища, економiст
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер, ДРУЖКIВСЬКА МIСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ ПАРТIЇ РЕГIОНIВ, 84200, Донецька обл., мiсто 
Дружкiвка, ВУЛИЦЯ КУЛЬТУРНА, будинок 2

Опис

Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. Забезпечує ведення бухгалтерського 
та податкового облiку, контролює ведення бухгалтерського та податкового облiку вiдокремленими 
пiдроздiлами емiтента; забезпечує складання фiнансової звiтностi, пiдписання її та подання в установленi 
строки користувачам, має iншi повноваження та обов'язки, обумовленi займаною посадою та перелiченi в 
посадовiй iнструкцiї головного бухгалтера. Винагорода виплачувалась вiдповiдно до штатного розкладу. 
Протягом звiтного 2011 року змiн персонального складу на посадi головного бухгалтера не було. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посад в iнших юридичних особах не 
займає. Перелiк попереднiх посад: контролер, бухгалтер, головний бухгалтер, менеджер, заступник 
головного бухгалтера.

Посада Директор
Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

Хохлов Сергiй Геннадiйович

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи
Рік народження** 1967
Освіта** вища, правознавство, юрист
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** Попередня робота не була пов'язана з зайняттям посад

Опис

Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. До повноважень належить 
вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю емiтента, зобов'язаний 
добросовiсно та розумно дiяти в найкращих iнтересах Товариства та не перевищувати своїх 
повноважень, дiяти вiдповiдно до положень чинного законодавства, Статуту Товариства, рiшень 
Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Винагорода виплачувалась вiдповiдно до штатного 
розкладу. Протягом звiтного 2011 року змiн персонального складу виконавчого органу не було. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посад в iнших юридичних особах не 
займає. Перелiк попереднiх посад: слюсар.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Прізвище, ім'я, 

по батькові 
посадової 

особи

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав)* або 
ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

Дата 
внесення 

до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейовані 
іменні

привілейовані 
на пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Головний 
бухгалтер

Сiнельник 
Едуард 
Леонiдович

0 0 0 0 0 0

Директор Хохлов Сергiй 
Геннадiйович 38771 21.7326 38771 0 0 0

Ревiзор Шпирь Вiктор 
Михайлович 38867 21.7864 38867 0 0 0

Член 
Наглядової 
ради

Iваненко 
Олександр 
Михайлович

32145 18.0185 32145 0 0 0

Голова 
Наглядової 
ради

Матушевський 
Євген 
Леонiдович

36039 20.2012 36039 0 0 0

Усього145822 81.7387 145822 0 0 0

нформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування 
юридичної 

особи Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження

Дата 
внесення 

до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій
прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейовані 
іменні

привілейовані 
на пред'явника

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної 
особи*

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

паспорт**
Дата 

внесення 
до 

реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій
прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейовані 
іменні

привілейовані 
на пред'явника

Шпирь Вiктор 
Михайлович 38867 21.7864 38867 0 0 0



Хохлов Сергiй 
Геннадiойвич 38771 21.7326 38771 0 0 0

Матушевський 
Євген 
Леонiдович

36039 20.2012 36039 0 0 0

фiзична особа 22430 12.5729 22430 0 0 0
Iваненко 
Олександр 
Михайлович

32145 18.0185 32145 0 0 0

Усього168252 94.3116 168252 0 0 0

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові
X

Дата 
проведення 19.04.2011

Кворум 
зборів** 81.74

Опис

На Загальних зборах розглядались наступнi питання та прийнятi такi рiшення за результатами їх розгляду: 1. 1. Обрання 
робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв Товариства. З першого питання порядку денного 
рiшення прийняте бiльшiстю голосiв: обрали робочi органи та затвердили регламент роботи загальних зборiв. 2. Обрання 
постiйно дiючої лiчильної комiсiї. З другого питання порядку денного рiшення прийняте бiльшiстю голосiв: обрали членiв 
постiно дiючої лiчильної комiсiї. 3. Затвердження звiту директора за результатами дiяльностi Товариства у звiтному роцi. Про 
основнi напрямки фiнансово-господарської дiяльностi в 2011р. Розподiл прибутку Товариства, отриманого в 2010р. З тертого 
питання порядку денного рiшення прийняте бiльшiстю голосiв: затвердили звiт директора, залишили прибуток Товариства, 
отриманий у 2010р., нерозподiленим. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї та Наглядової ради за пiдсумками дiяльностi в 
2010р. За четвертим питанням порядку денного рiшення прийняте бiльшiстю голосiв: затвердили звiт Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2010р.; затвердили звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками дiяльностi у 2010р. 5. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Директора, звiту Ревiзiйної комiсiї. Затвердження фiнансової звiтностi за 
2010р. За п'ятим питанням порядку денного рiшення прийняте бiльшiстю голосiв: визнали роботу Товариства в 2010р. 
задовiльною та затвердили фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010р. 6. Прийняття рiшення про вибiр Приватного типу 
Товариства. За шостим питанням порядку денного рiшення прийняте бiльшiстю голосiв: визначили тип Товариства як 
приватний. 7. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства на "Приватне акцiонерне товариство "Продовольча 
спiлка". За сьомим питанням порядку денного рiшення прийняте бiльшiстю голосiв: змiнили найменування Товариства на таке: 
Приватне акцiонерне товариство "Продовольча спiлка". 8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення в новiй 
редакцiї в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". За восьмим питанням 
порядку денного рiшення прийняте бiльшiстю голосiв: внесли змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй 
редакцiї. 9. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства (про Загальнi збори Товариства, про виконавчiй орган Товариства, 
про Наглядову раду Товариства, про Ревiзора Товариства). З дев'ятого питання порядку денного рiшення прийняте бiльшiстю 
голосiв: не затверджувати положення про Загальнi збори Товариства, положення про виконавчiй орган Товариства, положення 
про Наглядову раду Товариства, положення про Ревiзора Товариства; припинити дiю iснуючого положення "Про Наглядову 
раду Товариства". 10. Вiдкликання органiв Товариства та припинення повноважень членiв органiв Товариства. З десятого 
питання порядку денного рiшення прийняте бiльшiстю голосiв: вiдкликати наступнi ранiше утворенi органи Товариства: 
Наглядову раду Товариства, Директора Товариства, Ревiзiйну комiсiю Товариства та припинити повноваження членiв цих 
органiв. 11.Утворення органiв Товариства та обрання членiв органiв Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових або 
трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання з ними цивiльно-правових договорiв. З одинадцятого питання порядку денного рiшення прийняте бiльшiстю 
голосiв: утворили наступнi органи Товариства: одноосiбний виконавчiй орган Товариства - Директора Товариства, Наглядову 
раду Товариства у складi двох осiб, Ревiзора Товариства; обрали Директором ПрАТ "Продспiлка" Хохлова Сергiя 
Геннадiйовича, Ревiзором ПрАТ "Продспiлка" Шпиря Вiктора Михайловича, членами Наглядової ради ПрАТ "Продспiлка" 
Матушевського Євгена Леонiдовича та Iваненка Олександра Михайловича; затвердили умови цивiльно-правових договорiв з 
членами Наглядової ради Товариства та Ревiзором Товариства у редакцiї, запропонованiй Директором та Наглядовою радою 
Товариства; визначили, що затвердженi цивiльно-правовi договори є безоплатними; затвердження трудового договору з 
Директором Товариства та визначення розмiру винагороди за трудовим договором з Директором Товариства залишити на 
вирiшення Наглядової ради Товариства. Загальнi збори вiдбулися. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не 
вносились.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові 
фізічної особи

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "АудиконД"

Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31205479

Місцезнаходження Донецька 84121 м. Слов'янськ провулок Виноградний, 
буд.9, оф. 29

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2464
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (06262)36295
Факс 36295
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Надання аудиторських послуг емiтенту.

Повне найменування юридичної особи 
або прізвище, ім'я та по батькові 
фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраiнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889



Місцезнаходження Київська 04107 м. Київ вул. Торопiнiна, буд. 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності серiя АВ № 498004

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 19.11.2009

Міжміський код та телефон (44) 5854240
Факс 5854240
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис
Здiйснення професiйной депозiтарной дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв. Згiдно рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.03.2010р., оформленого протоколом №1, у зв'язку з прийняттям 
рiшення про переведення випуску iменних акцiй з документарної форми iснування у 
бездокументарну форму iснування депозитарiєм образо ПрАТ "ВДЦП".

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Перший український мiжнародний банк"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14282829
Місцезнаходження Донецька 83001 м. Донецьк вул. Унiверситетська, буд. 2-А
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності серiя АВ № 493255

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 21.10.2009

Міжміський код та телефон (62) 3327337
Факс 3323561
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Здiйснення професiйной депозитарної дiяльнiстi зберiгача цiнних паперiв. Згiдно рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 24.03.2010 р., оформленого протоколом №1, у зв'язку з прийняттям рiшення про 
переведення випуску iменних акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну форму 
iснування зберiгачем, у якого емiтент вiдкрив рахунки у цiнних паперах власникам акцiй, обрано ЗАТ 
"Донгорбанк", правонаступником якого є ПАТ "ПУМБ".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонетрне товариство "Страхова компанiя АСКО-Донбас 
Пiвнiчний"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13494943
Місцезнаходження Донецька 84205 мiсто Дружкiвка вулиця Ленiна, буд. 37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АГ № 569309
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.01.2011
Міжміський код та телефон (06267)44341
Факс 44341
Вид діяльності Страховi послуги

Опис ПрАТ "СК АСКО ДС" є страховиком цивiльно-правової вiдповiдальнсотi 
емiтента, як власника наземних транспортних засобiв.

Інформація про випуски акцій

Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер

Тип 
цінного 
паперу

Форма існування 
та форма випуску

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.)

Кількість 
акцій 
(штук)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28.08.2010 7/05/2010

Державна 
комiсiя з цiнних 
паперiв та 
фондового ринку

UA4000068712
Акції 
Іменні 
прості

Бездокументарна 
Іменні 7.5 178400 1338000 100

Опис Акцiї емiтента не купуються та не продаються на фондовiй бiржi, не знаходяться у лiстингу у зв'язку з тим, що емiтент 
є приватним акцiонерним товариством. Додаткових емiсiй у звiтному 2011 роцi не вiдбувалось.

Опис бізнесу

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

Протягом звiтного 2011 року злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу емiтента не вiдбувалося.

Про організаційну 
структуру емітента, 
дочірні підприємства, 
філії, представництва та 
інші відокремлені 
структурні підрозділи із 

Емiтент не має фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв. Емiтент є власником 100% статутного 
капiталу Дочiрнього пiдприємства "АЛЕКС" Закритого акцiонерного товариства "Продовольча спiлка", яке 
розташоване за адресою: Донецька обл., м. Дружкiвка, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 32186850. Дочiрнє 
пiдприємство дiяльностi не проводе, планується його лiквiдацiя. До складу емiтента як структурнi пiдроздiли 
входять вiддiл оптової торгiвлi та дистрибуцiї (який включає склад та гаражi), магазин "Россия", магазин "Беларусь", 
центральна бухгалтерiя на чолi з головним бухгалтером.



зазначенням 
найменування та 
місцезнаходження, ролі 
та перспектив розвитку, 
зміни в організаційній 
структурі у відповідності 
з попереднім звітним 
періодом
Будь-які пропозиції щодо 
реорганізації з боку 
третіх осіб, що мали 
місце протягом звітного 
періоду, умови та 
результати цих 
пропозицій

Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї не надходило.

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

Облiкова полiтика емiтента у 2011 роцi визначалась вiдповiдно до наказу директора №17 вiд 04.01.2011р., 
вiдповiдно до якого встановлено наведене нижче. Встановити на 2011 рiк наступнi методи облiку та принципи 
оцiнки активiв та зобов'язань пiдприємства: 1. Визнання, оцiнку та облiк основних засобiв здiйснювати вiдповiдно 
до П(С)БО7 "Основнi засоби". Одиницею облiку визначити окремий об'єкт основних засобiв та iнших матерiальних 
активiв. Групування основних засобiв в аналiтичному облiку проводити згiдно з вимогами Iнструкцiї про 
застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку, активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй 
пiдприємств i органiзацiй, затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99. № 291 (далi-Iнструкцiя № 291). 2. 
Для вiдокремлення в складi основних засобiв малоцiнних необоротних активiв встановити вартiсну межу в розмiрi 
1000 грн. 3. Амортизацiю у податковому i бухгалтерському облiку об'єктiв основних засобiв нараховувати 
прямолiнiйним методом виходячи з термiну корисного використання: - Будiвлi i споруди - 50 рокiв. - Транспортнi 
засоби-10 рокiв. - Обчислювальна технiка - 10 рокiв. - Iншi об'єкти основних засобiв -20 рокiв. 4. Амортизацiю 
малоцiнних необоротних активiв нараховувати у першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. 5. 
Визнання, оцiнку та облiк нематерiальних активiв здiйснювати згiдно П(С)БО8 "Нематерiальнi активи". Одиницею 
облiку визначати окремий об'єкт нематерiальних активiв. 6. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв i 
нематерiальних активiв прийняти рiвною нулю. 7. Фiнансування iнвестицiї вiдображати в облiку i звiтностi 
вiдповiдно до П(С)БО12 "Фiнансовi iнвестицiї" з урахуванням вимог П(С)БУ13 "Фiнансовi iнструменти". 8. Визнання, 
оцiнку та облiк дебiторської заборгованостi здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО10 "Дебiторська заборгованiсть". 9. 
Товарно-матерiальнi цiнностi визнавати, оцiнювати та враховувати вiдповiдно до вимог П(С)БО9 "Запаси". Облiк 
товарних операцiй вести в сумовому вираженнi за продажними цiнами. Облiк тари, матерiалiв - по кожнiй одиницi. 
10. Запаси, якi не принесуть економiчних вигод у майбутньому, визначати нелiквiдними i списувати в 
бухгалтерському облiку. 11. Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, iн виробничих запасiв здiйснювати за методом 
ФIФО. 12. До складу грошових коштiв у фiнансовiй звiтностi згiдно П(С)БО4 "Звiт про рух грошових коштiв" 
включати грошовi кошти на розрахунковому рахунку, в касi, шляхи, якi не обмеженi у використаннi протягом 
поточного року. 13. Грошовi кошти та iншi активи, не зазначенi вище, вiдображати в облiку i звiтностi вiдповiдно до 
вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 14. Визнання, оцiнку, облiк зобов'язань здiйснювати вiдповiдно 
до П(С)БО 11 "Зобов'язання". 15. Заробiтну плату нараховувати вiдповiдно до наказу директора. 16. Визнання i 
вiдображення в облiку доходiв здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО15 "Дохiд" на пiдставi принципу 
нарахування та вiдповiдностi. 17. Визнання i вiдображення в облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до вимог 
П(С)БО16 "Витрати" на пiдставi принципу вiдповiдностi. 18. Для забезпечення складання звiту фiнансових 
результатiв за формою, передбаченою П(С)БУ20 "Звiт про фiнансовi результати", облiк витрат пiдприємства вести 
за допомогою рахункiв класу 9 "Витрати дiяльностi". 19. Визначення загальновиробничих витрат: а / 
Адмiнiстративнi витрати: - Заробiтна плата; - Вiдрахування на соцiальне страхування; - Витрата на бланки; - 
Транспортнi витрати; б / Виробничi витрати: - Заробiтна плата; - Вiдрахування на соцiальне страхування; - Витрати 
на утримання будiвель (опалення, освiтлення, водопостачання i iншi послуги третiх осiб на утримання примiщень). - 
Оренда; - Амортизацiя; - Витрати на поточний ремонт та iнше. 2.Забезпечити органiзацiю бухгалтерського облiку. 1. 
Бухгалтерськiй облiк на пiдприємствi вести силами бухгалтерської служби (бухгалтерiї), керованої головним 
бухгалтером, який пiдпорядкований безпосередньо директору. 2.Состав бухгалтерiї встановлюється штатним 
розкладом, а обов'язки кожного працiвника бухгалтерського пiдроздiлу регламентуються вiдповiдними посадовими 
iнструкцiями. 3. Бухгалтерськiй облiк вести на основi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 
зобов'язань i господарських операцiй пiдприємства та Iнструкцiї № 291 по журнально-ордернiй формi iз складанням 
щомiсячного оборотного Балансу. 4. Прийняти форми самостiйно створених пiдприємством додаткових облiкових 
документiв, застосування яких необхiдно для накопичення та обробки iнформацiї з урахуванням органiзацiйно-
технологiчних i виробничих особливостей пiдприємства. 5. Затвердити осiб, якi мають право пiдпису первинних 
документiв: директор, головний бухгалтер, бухгалтер. Зазначенi особи несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть усiх 
документiв та своєчаснiсть їх складання та передачу у вiдповiдностi з графiком документообiгу. 6. Головному 
бухгалтеру забезпечити зберiгання первинних документiв i облiкових регiстрiв, якi були пiдставою для складання 
звiтностi, а також бухгалтерських звiтiв вiдповiдно до чинного законодавства. 7. Забезпечити складання та надання 
фiнансової звiтностi i iнших видiв звiтностi пiдприємства в обсязi та в термiни встановленi чинним законодавством. 
8. Встановити кордон достовiрностi при складання фiнансової звiтностi 100 грн. 9. Для визначення основних 
засобiв та iнших матерiальних активiв створити iнвентаризацiйну комiсiю. З метою забезпечення достовiрностi 
даних бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв перед складанням рiчної фiнансової звiтностi та в iнших 
випадках, передбачених законодавством, проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно до Iнструкцiї з 
iнвентаризацiї, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, затверджених Наказом 
Мiнфiну України вiд 11.08 .94. р. № 69 Выдповiдно до наказу №18 вiд 09.01.2011р. амортизацiя об'єктiв основних 
засобiв не нараховується.

Текст аудиторського 
висновку

"26" березня 2012 р. м.Слов'янськ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової 
звiтностi ПрАТ " ПРОДСПIЛКА " станом на 31.12.2011р. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення 
аудиту Вiдповiдно до укладеного Договору щодо проведення аудиту фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 р. 
вiд 01.03.2012 р. № 52/12-А мiж Приватним пiдприємством "Аудиторська фiрма "АудиконД" ("Виконавець"- код 
ЕДРПОУ 31205479, Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2464 згiдно рiшення 
АПУ вiд 26.01.2001 р. № 98, мiсцезнаходження : 84121 Україна, Донецька обл., м.Слов'янськ, провул.Виноградний, 
9/29 тел./факс (06262) 3-62-95) i Приватним акцiонерним товариством "ПРОДОВОЛЬЧА СПIЛКА" ("Замовник"), iз 
метою захисту прав акцiонерiв i iнвесторiв за допомогою розкриття достовiрної iнформацiї про дiяльнiсть емiтенту, 
вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, надання 
впевненостi та етики (МСА), що прийнятi у якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати 
України вiд 18.04.2003 р. № 122/2; "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджене 
Рiшенням ДКЦПФР України ДКЦПФР України вiд 19 грудня 2006 року N 1591; "Положення щодо пiдготовки 
аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними 
учасниками фондового ринку", затверджене рiшенням ДКЦПФР України вiд 19.12.2006 р. № 1528; "Вимог до 
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої 
позики)", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 N 1360, 
спецiалiстами-аудиторами фiрми в перiод iз 01.03.2012 р. по 26.03.2012 р. проведено аудит фiнансової звiтностi 



Приватного акцiонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА СПIЛКА" (надалi - "Товариство") станом на 31.12.2011 р.. 
Основнi вiдомостi про емiтента Закрите акцiонерне товариство "ПРОДОВОЛЬЧА СПIЛКА" засноване вiдповiдно з 
рiшенням засновника - 20.10.1995 р. ПрАТ "ПРОДСПIЛКА" є новим найменуванням ЗАТ "ПРОДСПIЛКА" вiдповiдно 
до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 11.09.2008 р. № 514-VI. Державна реєстрацiя Товариства 
проведена Виконавчий комiтетом Дружкiвської мiської ради Донецької областi, розпорядженням вiд 20.10.1995. 
Товариство включене до Єдиного державного реєстру пiдприємств i органiзацiй України за № 23779799, про що 
видане (замiнене 29.04.2011 р. у зв'язку iз змiною найменування) Свiдоцтво про державну реєстрацiю вiд 
20.10.1995 р. Сер. А00 № 180679. Мiсцезнаходження пiдприємства: 84205, Україна, Донецька обл., м.Дружкiвка, 
вул.Ленiна, буд. 30 Основнi види дiяльностi, здiйснюванi Товариством (по кодах КВЕД) : 51.33.0 Оптова торгiвля 
молочними продуктами, яйцями, олiєю, тваринним маслом та жирами; 52.27.1 Роздрiбна торгiвля молоком, 
молочними продуктами та яйцями; 70.20.0 Здавання в аренду власного нерухомого майна; Достовiрнiсть 
фiнансової звiтностi ПрАТ "ПРОДСПIЛКА" станом на 31.12.2008 р. пiдтверджено Аудиторським висновком вiд 
07.04.2009 р., складеним Аудиторською фiрмою у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Крамаудитсервiс" (Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 24456748; мiсцезнаходження: м.Краматорськ Донецької 
областi, вул.Ювiлейна,50. Аудиторська фiрма зареєстрована як суб'єкт пiдприємницької дiяльностi виконкомом 
Краматорської мiської Ради народних депутатiв за рiшенням № 322р. вiд 15.09.1994р.; внесена Аудиторською 
палатою України до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi пiд номером 0464 за рiшенням №101 вiд 18.05.2001р. 
Термiн дiї свiдоцтва рiшенням Аудиторської палати України вiд 13 квiтня 2006 року №162/7 продовжено до 13 
квiтня 2011 року). Ми зауважуємо, що порiвняльна фiнансова звiтнiсть за попереднiй перiод не була перевiрена 
аудитором. Проте ця заява не звiльняє нас вiд дотримання вимог щодо отримання достатнiх i належних 
аудиторських доказiв стосовно того, що залишки на початок перiоду не мiстять викривлень, якi суттєво впливають 
на фiнансову звiтнiсть за поточний перiод. Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "ПРОДСПIЛКА" за 2011 рiк, 
що додається, у складi Фiнансового звiту суб'єкта малого пiдприємництва за 2011 рiк (Балансу на 31.12.2011 р. та 
Звiту про фiнансовi результати за 2011 р.), вiдповiдальнiсть за яку несе керiвництво Товариства, стислий виклад 
суттєвих облiкових полiтик, зокрема i аналiз фiнансового стану Товариства на пiдставi цiєї фiнансової звiтностi. 
Користувачем даного висновку є Товариство, яке може оприлюднювати даний аудиторський висновок, як такий, у 
якому йде мова про повну фiнансову звiтнiсть ПрАТ "ПРОДСПIЛКА" за 2011 рiк. Аудиторський висновок допомагає 
користувачам скласти власне уявлення про достовiрнiсть фiнансових документiв та окремих позицiй фiнансової 
звiтностi Товариства. Проте, аудиторський висновок не може сприйматися користувачами як повна i абсолютна 
гарантiя життєздатностi Товариства. Управлiнський персонал ПрАТ "ПРОДСПIЛКА" несе вiдповiдальнiсть за 
складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i 
фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, українських нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського 
облiку (П(С)БО) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, 
щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або 
помилки. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно 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. Згiдно з Мiжнародним стандартом аудиту 200 
"Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту" метою 
аудиту повного комплекту фiнансового звiту Товариства є пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв до 
фiнансовою звiтностi, що досягається наданням аудитору можливостi висловити свою думку стосовно того, чи 
вiдповiдає пiдготовлений фiнансовий звiт у суттєвих аспектах зазначенiй концептуальнiй основi фiнансової 
звiтностi. Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки iнформацiї i пiд час перевiрки брав до уваги тiльки 
суттєвi помилки. При заключеннi договору з Товариством на проведення аудиту розмiр суттєвостi помилки 
(невiдповiдностi даних бухгалтерського облiку даним фiнансової звiтностi) не узгоджувався. Керуючись вимогами 
Мiжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту" при аудиторськiй перевiрцi 
розмiр суттєвостi помилки визначався виходячи з професiйного судження аудитора стосовно дiй i операцiй, якi 
можуть призвести до суттєвих помилок та перекручень фiнансової звiтностi i впливати на економiчнi рiшення 
користувачiв цiєї звiтностi. При формуваннi висновку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Товариства, 
аудитор керувався вимогами Мiжнародного стандарту аудиту МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту 
щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi 
параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються 
пiдготовки аудиторського висновку. Керуючись нормами Мiжнародного стандарту аудиту МСА 720 "Вiдповiдальнiсть 
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", аудитор 
отримав достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази того, що оцiнки за справедливою вартiстю та розкриття 
iнформацiї, зробленi ПрАТ "ПРОДСПIЛКА" вiдповiдно до Концептуальної основи пiдготовки та представлення 
фiнансової звiтностi, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.1999 
р. № 996-XIV, нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку П(С)БО, що базуються на Мiжнародних 
стандартах бухгалтерського облiку а також вiдсутня наявнiсть суттєвих викривлень мiж фiнансовою звiтнiстю, що 
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом 
з фiнансовою звiтнiстю. В ходi аудиту проведена iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок 
шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi, керуючись нормами МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується 
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Виконуючи оцiнку цих ризикiв, було розглянуто заходи внутрiшнього 
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з 
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi 
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та 
загального подання фiнансової звiтностi. Змiстовна частина аудиторського звiту У перевiряємому 2011 роцi 
Товариством була обрана журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського облiку, як визнана система регiстрiв 
облiку, порядку i засобу реєстрацiї та узагальнення iнформацiї в них iз дотриманням єдиних принципiв i з 
урахуванням особливостей своєї дiяльностi i технологiї опрацювання облiкових даних. Аудитори пiдтверджують, що 
фiнансова звiтнiсть в цiлому пiдготовлена на основi дiйсних даних бухгалтерського облiку, вiрогiдно i повно 
вiдображає в усiх суттєвих аспектах фактичне фiнансове положення ПрАТ "ПРОДСПIЛКА" станом на 31 грудня 
2011 р. вiдповiдно до нормативних вимог П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" . Надання 
користувачам фiнансової звiтностi провадилося Товариством своєчасно, у порядку й обсязi, передбаченому 
"Порядком подання фiнансової звiтностi", затвердженим Постановою КМУ вiд 28.02.2000 р. № 419. Товариством 
виданий приказ № 3 вiд 03.01.2008 р. "Про органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi", у якому, вiдповiдно 
до вимог п.5 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, 
вiдображена облiкова полiтика пiдприємства, форма бухгалтерського облiку, система i форми 
внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй, правила 
документообiгу i т.п.. Товариством протягом 2011 року дотримувався принцип послiдовностi, що передбачає 
незмiннiсть обраної пiдприємством облiкової полiтики. Iнформацiя про активи Товариства Виходячи з фахового 
судження аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв ПрАТ "ПРОДСПIЛКА" здiйснено вiдповiдно до 
нормативних вимог вiдповiдних П(С)БО, тобто визнано, що ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi 
минулих подiй, використання яких призведе до надходження економiчних вигод, визнанi в поточному роцi активами 
пiдприємства правильно. Актив вiдбивався в балансi лише за умови, що оцiнка його може бути вiрогiдно визначена 
й очiкується одержання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних iз його використанням. Згiдно наказу 



Товариства "Про проведення iнвентаризацiї" вiд 30.11.2011 р. № 11 проведена iнвентаризацiя: - сировини, основних 
та допомiжних матерiалiв, напiвфабрикатiв, тари, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, iнвентарю, 
запчастин та iнших матерiальних цiнностей на складах та в пiдроздiлах; - незавершеного виробництва, готової 
продукцiї, основних засобiв та нематерiальних активiв; - незавершеного капiтального ремонту, капiтальних 
вкладень, включаючи обладнання передане до монтажу та на складах; - грошових коштiв, цiнних паперiв, бланкiв 
суворого облiку, дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, розрахункiв з дебiторами та кредиторами. За 
наслiдками iнвентаризацiї нестач та надлишкiв не встановлено. Аудит нематерiальних активiв Бухгалтерський облiк 
нематерiальних активiв ведеться щодо кожного їх об'єкту згiдно з вимог П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи". 
Первiсна оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється за собiвартiстю їх придбання або створення. В 2011 роцi не 
вiдбувалося нi введення в експлуатацiю, нi вибуття нематерiальних активiв. Склад нематерiальних активiв 
Товариства станом на 31.12.2011 року (тис. грн.) Групи нематерiальних активiв Первiсна вартiсть Залишкова 
вартiсть Накопичена амортизацiя Iншi нематерiальнi активи 54.6 35.7 18.9 Разом 54.6 35.7 18.9 Амортизацiя 
нематерiальних активiв згiдно Наказу №79 вiд 01.07.2009 р. Товариством з 01.07.2009 р. не нараховується. Аудит 
основних засобiв Станом на 31 грудня 2008 року Компанiя почала застосовувати замiсть моделi за собiвартiстю 
модель переоцiнки для облiку будiвель та виробничого обладнання. Початкове застосування полiтики переоцiнки 
основних засобiв було проведене 31 грудня 2008 року у вiдповiдностi до ПсБО 7 "Основнi засоби", що є змiною 
облiкової полiтики. Об'єкти основних засобiв Товариства станом на 31.12.2011 р. були вiдображенi в облiку за 
фактичними витратами на їх придбання, доставку, установку, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум 
декiлькох обов'язкових дооцiнок (1992, 1993, 1995 i 1996 рокiв), якi були проведенi згiдно з рiшеннями Кабiнету 
Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю та дооцiнки першої групи основних засобiв (будинки, споруди та 
передавальнi пристрої) станом на 31.12.2008 р.. Сума резерву дооцiнки склала на 31.12.2011 р - 544,0 тис.грн.). 
Об'єкт основних засобiв, справедлива вартiсть якого пiддається достовiрнiй оцiнцi, пiдлягає облiку за переоцiненою 
величиною, рiвною його справедливiй вартостi на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якої накопиченої згодом 
амортизацiї i будь-яких накопичених згодом збиткiв вiд знецiнення. Переоцiнки повиннi проводитися з достатньою 
регулярнiстю (1 раз на рiк) щоб уникнути iстотної вiдмiнностi балансової вартостi вiд тiєї, яка визначається при 
використаннi справедливої вартостi на звiтну дату. Пiдприємство може переоцiнювати об'єкт основних засобiв, 
якщо залишкова вартiсть цього об'єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу. У разi 
переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, 
до якої належить цей об'єкт. Сума дооцiнки залишкової вартостi об'єкта основних засобiв включається до складу 
додаткового капiталу, а сума уцiнки - до складу витрат. У разi наявностi (на дату проведення чергової (останньої) 
дооцiнки об'єкта основних засобiв) перевищення суми попереднiх уцiнок об'єкта i втрат вiд зменшення його 
корисностi над сумою попереднiх дооцiнок залишкової вартостi цього об'єкта i вигiд вiд вiдновлення його 
корисностi, сума чергової (останньої) дооцiнки, але не бiльше зазначеного перевищення, включається до складу 
доходiв звiтного перiоду, а рiзниця (якщо сума чергової (останньої) дооцiнки бiльше зазначеного перевищення) 
спрямовується на збiльшення iншого додаткового капiталу. У разi наявностi (на дату проведення чергової 
(останньої) уцiнки об'єкта основних засобiв) перевищення суми попереднiх дооцiнок об'єкта i вигiд вiд вiдновлення 
його корисностi над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта i втрат вiд зменшення його 
корисностi сума чергової (останньої) уцiнки, але не бiльше зазначеного перевищення, спрямовується на 
зменшення iншого додаткового капiталу, а рiзниця (якщо сума чергової (останньої) уцiнки бiльше зазначеного 
перевищення) включається до витрат звiтного перiоду. Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться Товариством 
по кожному об'єкту в iнвентарних картках облiку основних засобiв за формою № ОЗ-6. За результатами аудиту 
встановлено вiдповiднiсть аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв. Аудитором перевiрено 
правильнiсть вiдображення в облiку та звiтностi надходжень, результатiв проведення рiчної iнвентаризацiї, ремонту 
i модернiзацiї основних засобiв вiдповiдно до вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Основнi засоби зараховано на 
баланс у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Введення в експлуатацiю вiдбувається на пiдставi 
Актiв приймання-передачi (внутрiшнього перемiщення) основних засобiв (ф. ОЗ-1). Порушень не встановлено. 
Протягом 2011 року вiдбулося оприбуткування iнших основних засобiв в сумi 7 тис.грн.. Протягом 2011 року вибуття 
основних засобiв не вiдбувалося. Амортизацiя основних засобiв згiдно Наказу №79 вiд 01.07.2009 р. Товариством з 
01.07.2009 р. не нараховується. Балансова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає - 1726 тис. 
грн. (первiсна вартiсть - 2315 тис. грн., знос - 589 тис. грн.). Структура основних засобiв Товариства станом на 
31.12.2010 р. Основнi засоби ряд.031 балансу: На 31.12.2011 р., тис.грн. - Будинки, споруди 1182 - Транспортнi 
засоби 402 - Iнструмент,прилади,iнвентар 18 - Iншi 107 - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 17 Усього: 1726 
Згiдно з наданими на розгляд аудитору документами та Наказом про облiкову полiтику Товариства на 2011 р. №17 
вiд 04.01.2011 р., нарахування амортизацiї по групi "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" провадилися в 
першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 % його вартостi, що є змiною облiкової полiтики. Однак, на 
Балансi товариства станом на 31.12.2011 р. облiковуються МНМА з нарахованим зносом у розмiрi 50%. Аудит 
фiнансових iнвестицiй Активи, що утримувались пiдприємством з метою одержання прибутку, зростання вартостi 
капiталу i iнших вигiд для iнвестора становили фiнансовi iнвестицiї. Загальна вартiсть iнвестицiй в другi 
пiдприємства становила на кiнець 2011 року 10 тис.грн., з них, що облiковувалися за методом участi в капiталi 
iнших пiдприємств становили 100 %. Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй, включених до складу статтi 
балансу "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що враховувалися за методом участi в капiталi iнших пiдприємств": в 
дочiрнє пiдприємство (бiльше 50% статутного капiталу): Назва пiдприємства Частка у статутному капiталi, % Сума, 
тис.грн Метод оцiнки облiку iнвестицiї на початок року за рiк на кiнець року "Алекс" 100 10,0 0,0 10,0 Собiвартiсть 
придбання Довгостроковi iнвестицiї, що надавали право власностi первiсно оцiнювалися та вiдображалися в облiку 
за собiвартiстю придбання. Невеликi прибутки, одержанi дочiрнiм пiдприємством за 2011 рiк, не мали впливу на 
оцiнку фiнансової iнвестицiї на дату балансу. На думку Аудитора, оцiнка фiнансових iнвестицiй та їх облiк 
вiдповiдали П(С)БО №12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 квiтня 
2000 року № 91. Аудит запасiв Як свiдчать результати перевiрки, запаси враховуються по первiснiй вартостi. 
Первiсна вартiсть включає витрати на придбання, доставку та доробку. Балансова вартiсть запасiв станом на 
31.12.2011 року складає 74 тис. грн. Оцiнка вибуття запасiв, згiдно облiкової полiтики, вiдображається: - при 
вiдпуску запасiв у виробництво - за методом собiвартостi перших за часом надходження (ФIФО); Структура запасiв 
Товариства станом на 31.12.2011 р. Найменування показника Сума, тис. грн. Питома вага, % Сировина i матерiали 
34 46% Паливо 3 4% Товари 37 50% Разом: 74 100,0% Вибiрковою перевiркою не встановлено порушень порядку 
формування в облiку вартостi сировини та матерiалiв, палива, запасних частин та товарiв. Протягом 2011 року 
Товариством не виявлено (списано) нестач i втрат запасiв. Протягом 2011 року уцiнка та дооцiнка запасiв 
Товариством не проводилася. Аудитор пiдтверджує, що облiк запасiв Товариство здiйснювало в цiлому у 
вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" , затвердженого наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999 року №246. Аудит грошових коштiв Грошовi кошти Товариства станом на 
31.12.2011 р. включають наявнi грошовi кошти на поточних банкiвських рахунках та у касi (17,0 тис. грн.). 
Товариством станом на 31.12.2011 р. проведено iнвентаризацiю каси. Вiдхилень з даними облiку не встановлено. 
Залишки грошових коштiв на поточних рахунках пiдтвердженi виписками банку. Данi первинних бухгалтерських 
документiв вiдповiдають даним Вiдомостей субрахункiв рахунку № 311 "Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi", 
312 "Поточнi рахунки в iноземнiй валютi", та 313 "Iншi рахунки в банку в нацiональнiй валютi". Фiнансовi операцiї 
Товариство здiйснює через розрахунковi рахунки в установах банкiв у вiдповiдностi до вимог чинного 
законодавства. Аудит дебiторської заборгованостi Визнання та оцiнку реальностi дебiторської заборгованостi 
Товариством в розглянутому перiодi здiйснено у вiдповiдностi до вимог П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". 
Аналiтичнi данi по сумах дебiторських заборгованостей тотожнi даним синтетичного облiку та вiдповiдним даним 



балансу. Аналiтичний облiк заборгованостей в розглянутому перiодi Товариством здiйснено в розрiзi окремих 
дебiторiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по первiснiй вартостi станом на 31.12.2011 р. за 
даними аудиту становить 218 тис. грн. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строках 
непогашення знаходиться у рамках операцiйного циклу, який становить 12-18 мiсяцiв. По строках непогашення ця 
заборгованiсть склала : До 12 мiсяцiв - 161 тис.грн.; До 18 мiсяцiв - 34 тис.грн.; До 36 мiсяцiв - 23 тис.грн.; Разом - 
218 тис.грн. Для дебiторської заборгованостi, що визнана у складi активiв, виходячи з фахового судження 
керiвництва пiдприємства про питому вагу сумнiвних i безнадiйних боргiв у валовiй сумi дебiторської 
заборгованостi, вiдповiдно до П(С)БО-10, протягом звiтного року у разi виникнення потреби мав начислятися 
резерв сумнiвних боргiв виходячи з методу платоспроможностi окремих дебiторiв. Протягом 2011 року нiяка 
дебiторська заборгованiсть не була визнана безнадiйною i списана за рахунок резерву сумнiвних боргiв. На дату 
балансу резерв сумнiвних боргiв пiдприємством не начислявся, оскiльки коефiцiєнт сумнiвностi по окремим 
дебiторам визначено рiвним нулю. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на кiнець 2011 
року - вiдсутня. Стаття балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" станом на 31.12.2011 р. складає 223,0 
тис. грн., в тому числi заборгованiсть з: - розрахункiв за виданими авансами (рах.685) - 217 тис. грн.; - розрахункiв 
зi страхування (рах.651) - 2 тис. грн.; - розрахункiв iз податкового кредиту (рах.644) - 2 тис. грн.; - iншi, несуттєвi 
(рах.505,38) - 2 тис. грн.; Таким чином, виходячи з вищенаведеного, аудитор вважає за можливе за наслiдками 
перевiрки висловити думку про вiдповiднiсть розкриття Товариством iнформацiї про активи (за видами) вимогам 
облiкової полiтики, затвердженої Товариством, та нацiональних (положень) стандартiв України. Аудит зобов'язань 
Товариства Заборгованiсть пiдприємства, що виникла внаслiдок минулих подiй i її оцiнки могла бути вiрогiдно 
визначена, а також погашення якої в майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, 
що втiлюють у собi економiчнi вигоди, визнана в звiтному роцi зобов'язаннями. Щодо розкриття iнформацiї про 
зобов'язання Товариства, аудиторами пiдтверджено її правильнiсть вiдповiдно до нормативних вимог П(С)БО 11 
"Зобов'язання" з метою вiдображення у бухгалтерського облiку. На дату балансу проведена iнвентаризацiя 
зобов'язань за 2011 рiк, що пiдтвердила реальнiсть розмiру зобов'язань, вiдбитих у фiнансовiй звiтностi ПРАТ 
"ПРОДСПIЛКА". Аналiтичнi данi по сумах зобов'язань тотожнi даним синтетичного облiку та вiдповiдним даним 
балансу. Аналiтичний облiк зобов'язань здiйснено в розрiзi окремих кредиторiв. За термiнами погашення 
Товариство має тiльки поточнi зобов'язання. У складi короткострокових кредитiв банкiв станом на 31.12.2011 р. 
Товариством облiковується заборгованiсть за кредитною угодою iз ПАО "УкрБизнесБанк" про надання кредитної 
лiнiї (загальний лiмiт - 300 тис.грн.) на суму 275 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги станом на 31.12.2011 р. складає 314 тис. грн. Перелiк основних кредиторiв Товариства станом на 
31.12.2011 р. Найменування контрагента Сума, тис. грн. % у загальнiй заборгованостi КП "АТЛАНТИС" 15 5 ТОВ "С-
ТРАНС" 232 74 ТОВ "ТД "ВЕЛЕС" 55 18 iншi (несуттєвi) 12 3 Разом: 314 100% Поточнi зобов'язання за 
розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011 р. складають 60 тис. грн. (у т.ч. з податку на додану вартiсть - 49 
тис.грн.). Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування станом на 31.12.2011 р. складають 21 тис. грн. Данi 
пiдтверджуються звiтами перед вiдповiдними фондами. Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 
станом на 31.12.2011 р. складають 51 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011 р. складають 163 
тис. грн. : Перелiк iнших кредиторiв Товариства станом на 31.12.2011 р. Найменування контрагента Сума, тис. грн. 
% у загальнiй заборгованостi АСКО страхування 11 7 Дружкiвська СЕС 12 7 ДКАТП -052805 6 4 Шпирь В.М. 122 75 
iншi (несуттєвi) 12 7 Разом: 163 100% Таким чином, виходячи з вищенаведеного, аудитор вважає за можливе за 
наслiдками перевiрки висловити думку про вiдповiднiсть розкриття Товариством iнформацiї про зобов'язання 
вимогам облiкової полiтики, затвердженої Товариством, та нацiональних (положень) стандартiв України. Аудит 
власного капiталу Товариства Щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства, аудиторами 
пiдтверджено, що вiдповiдно до вимог П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал", Товариством подана користувачам 
повна, правдива i неупереджена iнформацiя щодо правильностi та адекватностi визначення, структури та 
призначення власного капiталу пiдприємства за звiтний перiод. Джерелом формування власного капiталу 
Товариства, згiдно балансу, є статутний капiтал, iнший додатковий капiтал та резервнiй капiтал. У звiтному перiодi 
Товариство додаткового випуску акцiй не здiйснювало. Структура власного капiталу Товариства в залежностi вiд 
джерел формування мала наступний вигляд: Елемент капiталу Джерела формування Умови використання 
1.Вкладений капiтал: 1.1.Статутний капiтал Внески власникiв, зафiксованi в установчих документах 
Використовується як власне джерело фiнансування для початку господарської дiяльностi 2.Накопичений капiтал: 
2.1.Капiтал вiд переоцiнки (дооцiнка активiв) Сума дооцiнки активiв за рiшенням Уряду у 1996 роцi та за рiшенням 
власникiв у 2008 роцi Дає бiльш реальну оцiнку основних засобiв пiдприємства, компенсує втрати при зменшеннi 
корисностi основних засобiв 2.3.Непокритий збиток Накопиченi непокритi збитки минулих рокiв Зменшують власний 
капiтал пiдприємства i його фiнансову стiйкiсть Власний капiтал ПрАТ "Продовольча спiлка" на кiнець 2011 року 
становив 1420,0 тис.грн. До складу власного капiталу ввiйшли: статутний капiтал в розмiрi 1338,0 тис.грн; iнший 
додатковий капiтал (дооцiнка основних засобiв) 544,0 тис.грн; Непокритий збиток (462,0) тис.грн. Змiни в розмiрi 
власного капiталу (його збiльшення на 13,0 тис.грн) сталися за рахунок збiльшення нерозподiленого прибутку на 
13,0 тис.грн внаслiдок одержаного в результатi господарської дiяльностi в поточному роцi чистого прибутку. 
Статутний капiтал роздiлено на 178.400 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 7,50 грн. кожна. Всi акцiї 
повнiстю сплаченi. Усi процедури по формуванню та сплати статутного фонду виконанi з дотриманням вимог 
чинного законодавства України. Випуск акцiй Товариства зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв i 
фондового ринку України, про що видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 23.08.2011 р. рег. № 7/05/1/10 
(водночас, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 28.04.2010 р. рег. № 7/05/1/10, що були виданi Донецьким 
територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України, втратило чиннiсть). 
Форма випуску акцiй - бездокументарна. Зведення про випуск внесенi в Загальний реєстр випуску цiнних паперiв. 
Згiдно реєстру власникiв простих iменних акцiй до складу акцiонерiв ПрАТ"Продовольча спiлка" станом на 31 
грудня 2011 року входили: ПIБ акцiонера Кiлькiсть акцiй, шт. Номiнальна вартiсть ЦП, грн. Частка у статутному 
капiталi, % 1 2 3 4 ПП "Айва" 10 145 76 087,50 5,687% Матушевський Є.Л. 36 039 270 292,50 20,201% Берлiн М.С. 
22 430 168 225,00 12,573% Iваненко О.М 32 145 241 087,50 18,018% Шпирь В.М. 38 867 291 502,50 21,786% Хохлов 
С.Г. 38 771 290 782,50 21,733% Хохлова С.М 3 22,50 0,002% 178 400 1 338 000,00 100,000% Отримавши вiдповiднi 
докази, аудиторська фiрма пiдтверджує, що станом на 31.12.2011 р. Статутний фонд ПРАТ "ПРОДСПIЛКА" у розмiрi 
1.338.000,00 (Один мiльйон триста тридцять вiсiм тисяч) гривень сформовано у повному обсязi (100 % Статутного 
капiталу), вiдповiдно до вимог Установчого договору, Статуту пiдприємства. Аудит доходiв Аудитором 
проаналiзована достовiрнiсть даних про виручку (доход) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та їх 
вiдповiднiсть П(С)БО № 15 "Доходи". Ведення бухгалтерського облiку та упорядкування фiнансової звiтностi 
проводилося Товариством за принципом нарахування, тобто результати фiнансових операцiй i подiй 
вiдображалися в облiкових регiстрах у момент їх учинення. Виходячи з цього принципу, доходи в звiтi про фiнансовi 
результати вiдображалися в тому перiодi, у якому вони були отриманi, а витрати - вiдповiдно до них, що забезпечує 
визначення фiнансового результату вiд господарської дiяльностi на пiдставi зiставлення прибуткiв звiтного перiоду 
з витратами, понесеними для одержання цих прибуткiв. У фiнансову звiтнiсть перенесений тiльки валовий прибуток 
(виторг) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), що вiдповiдає критерiям визнання прибутку по ПБО-15 
"Прибуток" - 6.465 тис.грн.. Чистий дохiд (виручка) за вирахуванням непрямих податкiв (ПДВ, що був включений до 
складу валових прибуткiв (виторгу) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 1067 тис.грн.) склав 5398 
тис.грн. Iншi операцiйнi доходи склали 1061 тис.грн., у тому числi : - доходи вiд послуг маркетинга - 773 тис.грн.; - 
доходи вiд оренди примiщень - 269 тис.грн.; - iншi операцiйнi доходи - 19 тис.грн.; Аудит витрати Вiдображення 
витрат господарської дiяльностi в бухгалтерському облiку в розглянутому перiодi Товариством здiйснено у 
вiдповiдностi до вимог П(С)БО № 16 "Витрати" з використанням вiдповiдних рахункiв бухгалтерського облiку для 



iдентифiкацiї витрат по видах, у вiдповiдностi до вимог Плану рахункiв та Iнструкцiї по його застосуванню. В 
бухгалтерському облiку Товариство додержувалося принципу вiдповiдностi визнання витрат одночасно з 
визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за 2011 рiк склала 
4957 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати за 2011 рiк склали 1430 тис. грн., у тому числi: - фiнансовi витрати 33 
тис.грн.; - адмiнiстративнi витрати 164 тис.грн.; - витрати на збут 1208 тис.грн.; - iншi операцiйнi витрати 25 тис.грн. 
Iншi витрати за 2011 рiк становлять 39 тис.грн., що складаються з витрат, якi не можна вiднести до операцiйної 
дiяльностi. На думку Аудитора, облiк витрат вiвся ПрАТ "Продовольча спiлка" вiдповiдно до норм Положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 
31.12.1999 року № 318 та облiкової полiтики Товариства. Аудит поточних та вiдстрочених податкiв Податок на 
прибуток склав 20 тис.грн. Згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок на 
прибуток", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 28.12.2000 р. № 353. Товариством проведено аналiз рiзницi 
мiж прибутком податковим та прибутком облiковим за 2011 рiк з метою виявлення тимчасових та постiйних рiзниць. 
Оскiльки не всi рiзницi виявилися постiйними, Товариством не було обчислено нi вiдстроченi податковi активи нi 
вiдстроченi податковi зобов'язання, якi було б вiдбито вiдповiдно у фiнансовiй звiтностi (ф.1 Баланс ряд.060 
"Вiдстроченi податковi активи"; 460 "Вiдстроченi податковi зобов'язання" ). Аудитор пiдтверджує, що вiдображення 
активiв та зобов'язань з податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi зробленi Товариством у вiдповiдностi з 
положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток" затвердженого наказом Мiнiстерства 
фiнансiв вiд 28 грудня 2000 року № 353. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Аудиторська 
фiрма "АудиконД" за результатами перевiрки пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв ПрАТ "ПРОДСПIЛКА" 
розрахована правильно, згiдно вимог "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 
акцiонерних товариств", схвалених рiшенням ДКЦПФР України вiд 17.11.2004 р. № 485, як рiзниця мiж сумою 
необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, 
короткострокових зобов'язань, забезпеченням наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв та 
становить: (2304 - 884) = 1420 тис. грн. Аудитори зауважують, що вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд 
статутного капiталу та що вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України Товариством дотримуються. Аудиторською 
перевiркою пiдтверджена вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним бухгалтерського облiку i вiдповiднiсть 
показникiв окремих форм звiтностi одна iнший вiдповiдно до Методичних рекомендацiй з перевiрки порiвнянностi 
показникiв фiнансової звiтностi, затверджених наказом Мiнфiну України вiд 22.12.2008 р. № 1524 (Iз змiнами i 
доповненнями, внесеними наказами Мiнфiну України вiд 29.12.2009 року N 1572, вiд 15.02.2010 року N 72). Аналiз 
фiнансового стану Товариства. Аналiз вiдносних показникiв фiнансового стана Товариства складається в 
обчисленнi вiдповiдних фiнансових показникiв i їхньої порiвняльної оцiнки, головним чином у часу i просторi. Цi 
показники можуть складати спiввiдношення показникiв активу i пасиву Балансу у вертикальному i горизонтальному 
розтинi фiнансових результатiв брутто i нетто, а також спiввiдношення мiж складовими частинами облiку 
фiнансових результатiв i статей Балансу, обчисленi як за звiтний перiод, так i в динамiцi. В першу чергу 
розраховувались такi показники фiнансового стану Товариства , як коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, загальної 
лiквiдностi, фiнансової стiйкостi, структури капiталу. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi - вiдображає частку 
короткострокової заборгованостi, яку пiдприємство в змозi погасити в самий найближчий час. Показник 
визначається вiдношенням розмiру найбiльш лiквiдних активiв до суми найбiльш строкових пасивiв (роздiл Балансу 
"Поточнi зобов'язання"). У свiтовiй практицi до найбiльш лiквiдних активiв вiдносять грошовi кошти та 
короткостроковi цiннi папери. В українськiй практицi за умови майже повної вiдсутностi вторинного ринку цiнних 
паперiв не має сенсу включати цiннi папери до складу найбiльш лiквiдних пасивiв. Оптимальне значення 
коефiцiєнта : 0,25 - 0,5. У нашому випадку, значення коефiцiєнта станом на 31.12.2010 р. становить 0,0017 та на 
31.12.2011 р. становить лише 0,0019. Тобто, значення показника не можна вважати достатнiм для абсолютної 
лiквiдностi (стабiльно низький) i це взагалi не задовольняє Товариство з огляду на рух грошових коштiв за звiтний 
перiод. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) - визначається вiдношенням всiх оборотних коштiв 
(роздiл Балансу "Оборотнi активи") до розмiру короткострокових зобов'язань (роздiл Балансу "Поточнi 
зобов'язання"). Коефiцiєнт виражає платоспроможнiсть пiдприємства не тiльки при умовах своєчасних розрахункiв 
з дебiторами i реалiзацiї товарiв, але також за умови продажу iнших матерiальних оборотних активiв. Значення 
коефiцiєнта залежить вiд характеру галузi, тривалостi виробничого циклу, структури запасiв i витрат, тому 
унiверсального оптимуму немає, хоча якщо коефiцiєнт перевищить значення 1,0 (запропоноване оптимальне 
значення коефiцiєнта 1,0 - 2,0), то це гарний показник. У нашому випадку, значення коефiцiєнта на 31.12.2010 р. 
становить 0,57 та на 31.12.2011 р. становить також лише 0,6, тобто не вiдповiдає оптимальному значенню 
загальної лiквiдностi. Товариство не має достатньо ресурсiв, котрi можуть бути задiянi для погашення поточних 
зобов'язань. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) - визначається долею власних 
джерел коштiв (роздiл Балансу "Власний капiтал") у загальному результатi Балансу. Економiчно вiн вiдбиває 
стiйкiсть фiнансового стану пiдприємства, його незалежнiсть вiд позикових коштiв. Коефiцiєнт важливий для 
iнвесторiв i кредиторiв, тому що при змiцненнi фiнансової незалежностi пiдприємства (ростi коефiцiєнта) 
зменшується ризик виникнення в майбутньому фiнансових проблем. Повна фiнансова стiйкiсть досягається вже 
при значеннi коефiцiєнта, рiвному 0,25 (запропоноване оптимальне значення коефiцiєнта 0,25 - 0,5). Це означає, 
що всi зобов'язання пiдприємства можуть бути покритi його власними засобами. Значення коефiцiєнта станом на 
31.12.2010 р. становить 0,63, а на 31.12.2011 р. становить також майже оптимальнi 0,61, тому подальше 
збiльшення коефiцiєнта для Товариства економiчно недоречно, бо спiввiдношення власних та позикових коштiв 
Товариства на дату складання фiнансової звiтностi складає 39 % до 61%. Коефiцiєнт структури капiталу 
(фiнансування) - визначається вiдношенням розмiру зобов'язань пiдприємства (результат Балансу без роздiлу 
"Власний капiтал") до розмiру його власних засобiв (роздiл Балансу "Власний капiтал"). По сутi цей коефiцiєнт є 
варiант коефiцiєнта автономiї. Вiдповiдно й економiчний змiст еквiвалентний, iз тiєї рiзницею. що бажаними 
значеннями цього коефiцiєнта є значення, що знаходяться у межах 1,0-2,0. Значення коефiцiєнта станом на 
31.12.2010 р. становить 0,6, та на 31.12.2011 р. становить 0,62, що ще не вiдповiдає запропонованому 
оптимальному значенню, i, загалом, не може задовольнити Товариство. Еквiвалентнiсть останнiх двох коефiцiєнтiв 
пояснюється тим, що обидва вони вiдбивають структуру пасиву Балансу - частку власних i позикових засобiв. 
Запропонована методика необхiдна для оцiнки фiнансового стану Товариства, як iнвестицiйного об'єкта, а також 
при ухваленнi рiшення про емiсiю цiнних паперiв. Оцiнюючи результати дiяльностi Товариства в цiлому, аналiзуючи 
фiнансовi показники в динамiцi i у взаємозв'язку з позицiй фiнансової стабiльностi i платоспроможностi, фiнансовий 
стан ПРАТ "ПРОДСПIЛКА" станом на 31.12.2011 року аудиторська фiрма "АудиконД" вважає не достатньо стiйким 
та стабiльним, з огляду на той факт, що деякi фiнансовi показники не вiдповiдають узвичаєним оптимальним 
значенням платоспроможностi i лiквiдностi, а в 2011 роцi помiтна тенденцiя погiршення цих показникiв. На протязi 
2011 року на ПрАТ "ПРОДСПIЛКА" вiдбулися наступнi iстотнi факти : Загальними зборами акцiонерiв ЗАТ 
"ПРОДСПIЛКА" 19.04.2011 року (протокол № 1), прийнято рiшення : 1. Про змiну найменування Товариства с 
Закритого акцiонерного товариства "ПРОДОВОЛЬЧА СПIЛКА" на Приватне акцiонерне товариство "ПРОДОВОЛЬЧА 
СПIЛКА" в зв'язку з приведенням його дiяльностi вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". 2. 
Утворити наступнi органи Товариства: одноосiбний виконавчiй орган Товариства - Директора Товариства, 
Наглядову раду Товариства у складi двох осiб, Ревiзора Товариства. 3. Обрати Директором ПрАТ "Продспiлка" 
Хохлова Сергiя Геннадiйовича, Ревiзором ПрАТ "Продспiлка" Шпиря Вiктора Михайловича, членами Наглядової 
ради ПрАТ "Продспiлка" Матушевського Євгена Леонiдовича та Iваненка Олександра Михайловича. 4. Затвердити 
умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства та Ревiзором Товариства у редакцiї, 
запропонованiй Директором та Наглядовою радою Товариства. Визначити, що затвердженi цивiльно-правовi 
договори є безоплатними. Проекти затверджених договорiв долучити до протоколу цих Загальних зборiв. Доручити 



пiдписання затверджених договорiв Хохлову Сергiю Геннадiйовичу. Затвердження трудового договору з 
Директором Товариства та визначення розмiру винагороди за трудовим договором з Директором Товариства 
залишити на вирiшення Наглядової ради Товариства. Рiшення щодо утворення органiв Товариства, обрання 
Директора Товариства, обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов договорiв, доручення пiдписання 
договорiв та визначення розмiру винагороди прийнято 145825 голосами, якi становлять 81,74% голосуючих акцiй, 
при вiдкритому голосуваннi за принципом "одна акцiя - один голос". Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради 
Товариства прийнято кумулятивним голосуванням шляхом голосування бюлетенями, результати пiдрахунку голосiв 
мiстяться у протоколi про пiдсумки голосування на цих Загальних зборах Повiдомлення про особливу iнформацiю в 
стрiчцi новин не оприлюднювалось, оскiльки на момент здiйснення цього не вимагало законодавство. 
Запровадженi аудиторськi процедури не виявили iнших фактiв або подiй, якi б вiдбулися на ПрАТ "ПРОДСПIЛКА" 
протягом звiтного року або пiсля 31.12.2011 року, але до дати складання аудиторського висновку, та могли б 
вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, 
визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Протягом 2011 року 
Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в 
управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. Аудиторами не виявлено пiдтверджених фактiв виконання 
значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi) щодо яких мали б бути проведенi вiдповiднi заходи згiдно вимог ст.70 розд.ХIII Закону України "Про 
акцiонернi товариства". Щодо оцiнки стану впровадження принципiв корпоративного управлiння, у тому числi стану 
внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" - системи вiдносин мiж органами 
Товариства та його власниками (акцiонерами) вiдносно управлiння дiяльнiстю Товариства, що поєднує в собi норми 
законодавства, нормативних положень та практику господарювання у приватному секторi, що дозволяє Товариству 
залучати фiнансовi та людськi ресурси, ефективно здiйснювати господарську дiяльнiсть i, таким чином, 
продовжувати своє функцiонування, нагромаджуючи довгострокову економiчну вартiсть шляхом пiдвищення 
вартостi акцiй i дотримуючи при цьому iнтереси всiх осiб, що беруть участь в Товариствi (учасникiв корпоративних 
вiдносин) та суспiльства в цiлому, - аудитори зауважують, що ПРАТ "ПРОДСПIЛКА" є пiдприємством, заснованим у 
формi акцiонерного товариства, адаптуючись до нових економiчних умов, визначило основнi напрямки свого 
розвитку, сформувало працездатний колектив та активiзувало пошук фiнансових ресурсiв для здiйснення своїх 
стратегiчних планiв; розроблена низка нормативних корпоративних документiв та операцiйних принципiв, якi 
гарантують те, що керiвництво Товариства працює лише в iнтересах його власникiв, збiльшуючи прибуток та 
вартiсть акцiй, а також в рамках чинного законодавства. Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство 
припускалося, що буде продовжувати дiяльнiсть в найближчому майбутньому, тобто те, що буде здiйснювати 
нормальну дiяльнiсть не менше року пiсля закiнчення звiтного перiоду, i що у нього немає нi намiрiв, нi необхiдностi 
в лiквiдацiї або суттєвому зменшеннi масштабiв дiяльностi. Таким чином, активи i пасиви облiковувалися, виходячи 
з припущення, що пiдприємство буде мати спроможнiсть реалiзувати свої активи i виконати свої зобов'язання при 
нормальному станi справ (не термiново). Таким чином, аудитор припускає, що достовiрнiсть безперервного 
iснування емiтента цiнних паперiв, як суб'єкта господарювання, на основi проведеного фiнансового аналiзу 
дiяльностi емiтента, керуючись нормами МСА 570 "Безперервнiсть", достатньо висока. Можливiсть банкрутства 
невелика. Ми не спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї товарно-матерiальних запасiв на 31 грудня 2011 року, 
тому що ця дата передувала залученню нас як аудитора компанiї. Iз-за характеру облiкових записiв ми не змогли 
перевiрити наявнiсть товарно-матерiальних запасiв на дату балансу за допомогою iнших аудиторських процедур, 
що не дозволяє нам пiдтвердити облiковi записи Товариства щодо проведеної iнвентаризацiї. Ми також 
зауважуємо, що у фiнансовiй звiтностi не було вiдображено знос необоротних активiв, що є вiдхиленням вiд 
нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку П(С)БО, що базуються на Мiжнародних стандартах 
фiнансової звiтностi. Це сталося через рiшення, прийняте управлiнським персоналом стоном на 01.07.2009 р. 
(Наказ №79 вiд 01.07.2009 р.). Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод модифiкована внаслiдок 
можливого впливу цих питань на порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних показникiв. Висновки i 
рiшення з боку Товариства, що суперечать чинному законодавству України, аудиторам не вiдомi. Ми вважаємо, що 
проведена нами перевiрка, на пiдставi пред'явлених документiв, надала достатнi пiдстави для однозначного 
висновку по iстотi аналiзованого питання. Аудитори вважають за можливе пiдтвердити, що надана iнформацiя 
ПрАТ "ПРОДСПIЛКА" в усiх iстотних аспектах свiдчить про вiдповiднiсть здiйснюваної фiнансово-господарської 
дiяльностi дiючому законодавству та Концептуальнiй основi пiдготовки та представлення фiнансової звiтностi, 
передбаченiй Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, 
нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку П(С)БО, що базуються на Мiжнародних стандартах 
бухгалтерського облiку. Аудиторська фiрма "АудиконД" за результатами перевiрки, з урахуванням 
вищевикладеного, висловлює умовно-позитивну думку щодо фiнансової звiтностi ПрАТ "ПРОДСПIЛКА" станом на 
31.12.2011 р., тому що вважає, що за винятком зауважень, освiтлених у висновку та коригувань (при наявностi 
таких), що мали б виявитися необхiдними, якби ми змогли перевiрити, зокрема, наявнiсть товарно-матерiальних 
запасiв та вiдображення зносу необоротних активiв, фiнансова звiтнiсть в цiлому пiдготовлена на пiдставi дiйсних 
даних бухгалтерського облiку, вiрогiдно i повно вiдбиває у всiх iстотних аспектах реальний склад активiв i пасивiв 
суб'єкта, що перевiрявся, дає достовiрне i повне уявлення про фактичне фiнансове положення ПрАТ 
"ПРОДСПIЛКА" станом на 31 грудня 2011 року, а також вiдповiдає нормативним документам України по 
бухгалтерському облiку i звiтностi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi України та Концептуальнiй основi пiдготовки 
та представлення фiнансової звiтностi, передбаченiй Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову 
звiтнiсть" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку П(С)БО, що 
базуються на Мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку. Не обмежуючи наш вищезазначений висновок, 
аудитори звертають увагу на економiчну ситуацiю в Українi. Пов'язана з економiчною ситуацiєю невизначенiсть, 
безпосереднiй вплив якої нинi не може бути встановлений, продовжує iснувати. Коригування фiнансової звiтностi, 
якi можуть мати мiсце внаслiдок такої невизначеностi, будуть вiдображенi, коли вони стануть вiдомi та зможуть 
бути оцiненi. Директор аудиторської фiрми "АудиконД" _____________________ О.А.Дригола Сертифiкат аудитора 
сер. А № 000933 Рiшення АПУ вiд 28.03.1996 р. № 43, дiя подовжена до 28.03.2015 р. згiдно : Рiшення АПУ вiд 
25.02.2010 р. № 211/4 Свiдоцтво № 2464 Внесено до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi з правом здiйснення 
аудиторської дiяльностi Рiшенням АПУ вiд 26.01.2001 р. № 98 дiя подовжена до 04.11.2015 р. згiдно : Рiшення АПУ 
вiд 04.11.2010 р. № 221/3

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 

Основними видами послуг, що надає емiтент, є оптова i роздрiбна торгiвля молоком та молочними продуктами, 
здавання в оренду власного нерухомого майна. Дистрибуцiя продуктiв харчування є галуззю економiки, що 
розвивається. Виробники продуктiв харчування та магазини роздрiбної торгiвлi потребують подальшого розвитку 
якостi та швидкостi розподiлу i доставки продукцiї, асортимент якої постiйно збiльшується. Споживачами послуг 
оренди торгiвельних площ є представники малого бiзнесу, якi повиннi займати значно бiльшу долю в економiцi. 
Тому цей вид послуг має перспективу розвитку, проте за умов значного покращення якостi торгiвельних 
об'єктiв.Сезонна залежнiсть дистрибуцiї молочної продукцiї є незначною ( в межах 20% спаду влiтку). Сезонної 
залежностi у оренди торгiвельних площ немає.Ринок збуту обумовлений стратегiєю розвитку вiддiлу дистрибуцiї - 
це магазини роздрiбної торгiвлi продуктами харчування пiвнiчного регiону Донецької областi ( мiста Красний Лиман, 
Слов янськ , Краматорськ, Дружкiвка, Костянтинiвка, Артемiвськ, Красноармiйськ, Димитрiв, Добропiлля). 
Основним ризиком є вiрогiднiсть перерозподiлу власностi пiдприємств - виробникiв молочної продукцiї та , як 
наслiдок - змiни в полiтицi просування продукцiї в регiонi. Основнi заходи щодо зменшення ризикiв - постiйна 
оптимiзацiя по кiлькостi та якостi виробникiв - постачальникiв товару та постiйне збiльшення в зонi покриття 
клiєнтської бази роздрiбних магазинiв - покупцiв товару. Розширення ринкiв збуту здiйснюється завдяки розвитку 



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

клiєнтської бази в межах своєї зони покриття. Канали збуту продукцiї - магазини роздрiбної торгiвлi продуктами 
харчування, супермаркети нацiональних та регiональних торгiвельних мереж та пiдроздiли громадського 
харчування пiдприємств i установ. Метод продажу - повноцiнна дистрибуцiя (аналiз товарних залишкiв i 
формування заказу клiєнта, доставка по графiку та розгрузка). Емiтент не є пiдприємством виробничої галузi, тому 
iнформацiя про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн, про особливостi розвитку галузi виробництва не 
надається. Рiвень впровадження нових технологiй оцiнюється як низький. Рiвень впровадження нових товарiв 
залежить вiд виробникiв - постачальникiв та оцiнюється як середнiй. Рiвень конкуренцiї в галузi високий .Основнi 
конкуренти - компанiї, якi мають бiльшу територiю покриття та бiльшу кiлькiсть найменувань товару. Однак, маючи 
вiдносно невелику територiю та обмежену, збалансовану кiлькiсть найменувань товару, пiдприємство має 
можливiсть бiльш якiсно та швидко обслуговувати роздрiбнi магазини. Одна з основних особливостей пiдприємства 
- спецiалiзацiя на дистрибуцiї молочної продукцiї, яка потребує особливих умов транспортування та зберiгання, має 
короткий i дуже короткий термiни зберiгання. Перспективнi плани розвитку на 2012 рiк пов'язанi з виконанням 
основного завдання - збiльшення на 20% продажу продукцiї без розширення територiї покриття та пропорцiйних 
додаткових витрат на доставку: - доповнити прайс-лист молочною продукцiєю одного - двох виробникiв, на 20 - 50 
найменувань; - довести мiнiмальну вiдсоткову кiлькiсть активних клiєнтiв до 50% вiд кiлькостi iснуючих роздрiбних 
магазинiв в мiстах територiї покриття; - доповнити та розвинути структуру вiддiлу продажiв; - вдосконалення 
внутрiшнiх бiзнес-процесiв. Постачальниками, що займають бiльше 10% у загальному обсязi постачання є ТОВ "С-
Транс", м.Змiєв, ТОВ"Данон" Україна, м.Київ, ТОВ ТБ "Велес", м.Харкiв.

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

Основнi придбання активiв за останнi 5 рокiв вiдбулися у 2007 роцi, так, придбано: будiвля клубу - 56614,76грн., 
автомобiль Шкода - 154682,7грн., будiвля складу - 65928,9 грн., автомобiль ГАЗ - 76654,17грн., автомобiль ГАЗ - 
79569,17грн. Основнi вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв: у 2001 роцi - частина будiвлi магазину "Россия" - 
200000грн., у 2008 роцi - автомобiль УАЗ - 900грн., у 2009 роцi - автомобiль ЗIЛ - 4000грн., автомобiль ГАЗ - 
6000грн. Емiтент не планує значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних iз його господарською дiяльнiстю.

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

Протягом 2011р. значних правочинiв щодо основних засобiв не було. До основних засобiв належать:будинки, 
споруди - 1182,0 тис. грн., транспортнi засоби - 393,4тис. грн., iнструмент,прилади,iнвентар - 83,7тис. грн., iншi - 
37,3 тис. грн., малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 29,6 тис.грн. Ступiнь використання основних засобiв: 
будинки, споруди - 18,37 %; транспортнi засоби - 20,55 %; iнструмент,прилади,iнвентар - 82,69 %; iншi - 51,58 %; 
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 52,77%. Основнi засоби використовуються для надання торгiвельних 
послуг та надання їх в оренду. Основнi засоби знаходяться у магазинi "Беларусь", м. Дружкiвка, вул. Космонавтiв, 
буд. 3, магазинi "Россия", м. Дружкiвка, вул. Ленина, буд. 30, будiвлi клубу, м. Дружкiвка, вул. Донецька, буд. 10, 
торгiвельнiй базi, м. Дружкiвка, вул. Привокзальна, буд. 4. Екологiчнi питання на використаннi основних засобiв не 
позначаються. Капiтальне будiвництво не планується. На 2012 рiк планується капiтальний ремонт двигунiв двох 
автомобiлiв (приблизна вартiсть - 11 тис.гривень), встановлення холодильного обладнання на один 
автомобiль(приблизна вартiсть - 17 тис. гривень), а також внутрiшнiй поточний ремонт офiсних примiщень площею 
80 кв.м. (приблизна вартiсть - 16 тис. гривень). Метод фiнансування - прибуток та амортизацiйнi вiдрахування. В 
орендi у емiтента знаходяться 2 легкових автомобiля, загальна орендна плата за корситування якими на мiсяць 
складає 2200грн.

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

На дiяльнiсть пiдприємства впливає нестача оборотних коштiв, що приводить до необхiдностi постiйного залучення 
банкiвських кредитiв. Проблемою також є регулювання державою рiвня торгiвельної надбавки на деякi види 
молочної продукцiї, однак ступiнь залежностi вiд цих обмежень не є значною.

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

Протягом 2011 року емiтентом сплачено штрафнi санкцiї у зв'язку з порушенням порядку нарахування податку на 
прибуток у розмiрi 31606,5 грн., у зв'язку з порушенням законодавства у галузi соцiального страхованння - 150,0 
грн.

Опис обраної політики Пiдприємство в 2011 роцi було рентабельним. Фiнансування здiйснюється за рахунок власних та кредитних коштiв. 



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

Джерелом фiнансування витрат на пiдтримку робочого стану основних засобiв у 2011роцi були кошти, отриманi за 
оренду. Iнвестицiйних зобов'язань Товариство не має. Додаткових емiсiй акцiй у 2011роцi не проводилося.

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

Станом на 31.12.2011р. укладених, але ще невиконаних договорiв немае.

Стратегію подальшої 
діяльності емітента 
щонайменше на рік 
(щодо розширення 
виробництва, 
реконструкції, 
поліпшення фінансового 
стану, опис істотних 
факторів, які можуть 
вплинути на діяльність 
емітента в майбутньому)

Стратегiя подальшої дiяльностi розробляється та узгоджується на один рiк. Основнi складовi стратегiчного плану 
на 2012 рiк вказанi вище при описi перспективних планiв розвитку пiдприємства.

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

Емiтент не здiснює дослiджень i розробок.

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

Станом на 31.12.2011р. емiтент виступає позивачем у справi за позовом до Державної податкової iнспекцiї у м. 
Дружкiвка про скасування податкових повiдомлень-рiшень вiд 23.06.2010р. №0000272320/0 та №0000282320/0. 
Справа розглянута Донецьким окружним адмiнiстративним судом, позов повнiстю задоволено. Апеляцiйна скарга 
вiдповiдача ухвалою Донецького апеляцiйного адмiнiстративного суду повернута у зв'язку iз пропуском строку на 
сокарження. Зазначена ухвала оскаржена вiдповiдачем до Вищого адмiнiстративного суду України, 10.05.2011р. 
вiдкрите касацiйне провадження, справа до розгляду не призначена. Iншi судовi справи за участю емiтента, його 
дочiрнiх пiдприємств або посадових осiб вiдсутнi.

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

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiльностi 
емiтента, вiдсутня.

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: 1702 1709 0 0 1702 1709

будівлі та споруди 1182 1182 0 0 1182 1182
машини та 
обладнання 18 18 0 0 18 18

транспортні засоби 402 402 0 0 402 402
інші 100 107 0 0 100 107
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
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 1702 1709 0 0 1702 1709

Опис

Орендованi основнi засобi у бухгалтерськму облiку не вiдображаються. Всi об'єкти основних засобiв введенi в 
експлуатацiю та використовуються для ведення основної дiяльностi емiтента. Строки використання : будiвлi та споруди - 
50 рокiв, транспортнi засоби - 10 рокiв, обчислювальна технiка - 10 рокiв, iншi - 20 рокiв. Первiсна вартiсть будiвель, 
споруд - 1148 тис. грн., знос - 266 тис. грн., залишкова вартiсть - 882 тис. грн.. Первiсна вартiсть транспортних засобiв - 
506 тис. грн., знос - 104 тис. грн., залишкова вартiсть - 402 тис. грн. Первiсна iнструментiв, приладiв, iнвентарю - 104 тис. 
грн., знос - 86 тис. грн., залишкова вартiсть - 18тис. грн. Первiсна вартiсть iнших основних засобiв - 221 тис. грн., знос - 
114тис. грн., залишкова вартiсть - 107тис. грн. Первiсна вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 36 тис. 
грн., знос - 19 тис. грн., залишкова вартiсть - 17 тис. грн. Ступень зносу: будинки, споруди - 18,37%, транспортнi засоби - 
20,55%, iнструменти, прилади, iнвентар - 82,69%, iншi - 51,58%, МНМА - 52,77%. У 2010 роцi проводилась дооцiнка 
основних зхасобiв першої групи. Об'єкти основних засобiв магазин "Бедарусь", магазин "Россия", торгiвельна база 
знаходяться у заставi.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування 
показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. грн) 1420 1407

Статутний капітал (тис. 
грн.) 1338 1338

Скоригований статутний 
капітал (тис. грн) 

0 0

Опис

Вартiсть чистих активiв за попереднiй та звiтний перiод розрахована згiдно вимог "Методичних рекомендацiй щодо 
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схвалених рiшенням ДКЦПФР України вiд 17.11.2004 р. 
№ 485, як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою 
довгострокових зобов'язань, короткострокових зобов'язань, забезпеченням наступних виплат та платежiв, доходiв 
майбутнiх перiодiв.

Висновок Вартiсть чистих активiв емiтента бiльша вiд статутного капiталу , що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного 
кодексу України.

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 275 X X
у тому числі:  
кредитна лiнiя 30.05.2011 275 22 01.05.2012
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним 
випуском): X 0 X X

0 0
за іпотечними цінними паперами 
(за кожним власним випуском): X 0 X X

0 0
за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X

0 0
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

0 0
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом):

X 0 X X

0 X
Податкові зобов'язання X 60 X X
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 124 X X

Інші зобов'язання X 425 X X
Усього зобов'язань X 884 X X

Опис:
Iншi зобов'язання складаються з: 1. поточних зобов'язань iз страхування - 21 тис. грн., 2. поточних 
зобов'язань iз заробiтної плати - 51 тис. грн., 3. iнших поточних зобов'язань - 39 тис. грн. 4. поточнi 
зобов'язання за поставлену продукцiю - 314 тис. грн.

Річна фінансова звітність

Коди
Дата31.12.2011

Підприємство Приватне акцiонерне товариство 
"Продовольча спiлка" за ЄДРПОУ23779799

Територія 84205 мiсто Дружкiвка вул. Ленiна, буд. 30 за КОАТУУ1411700000



Вид економічної діяльності
Оптова торгівля молочними продуктами, 
яйцями, олією, тваринним маслом та 
жирами

за КВЕД51.33.0

Середня кількість працівників (чол.) 38 Контрольна 
сума 

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 84205 мiсто Дружкiвка вул. Ленiна, буд. 30
Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами 
фінансової звітності – “2”:

1

Баланс на 2011-12-31
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4

I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0.0 0.0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1719.0 1726.0
- первісна вартість 031 2308.0 2315.0
- знос 032 ( 589.0 ) ( 589.0 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 10.0 10.0
Інші необоротні активи 070 36.0 36.0
Усього за розділом I 080 1765.0 1772.0
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 97.0 74.0
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 256.0 218.0
- первісна вартість 161 256.0 218.0
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.0 0.0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 117.0 223.0
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 14.0 17.0
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 0.0 0.0
Усього за розділом II 260 484.0 532.0
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 2249.0 2304.0

Пасив Код рядка На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1338 1338
Додатковий вкладений капітал 320 544 544
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -475 -462
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 1407 1420
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 54 275
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 542 314
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 28 60
- зі страхування 570 17 21
- з оплати праці* 580 46 51
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу 605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 155 163
Усього за розділом IV 620 842 884
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 2249 2304
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0

Примітки Примiток не має.
Керівник Директор Хохлов Сергiй Геннадiйович
Головний бухгалтер Сiнельник Едуард Леонiдович

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м



Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За попередній 
період

1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6465 7418
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 1067 ) ( 1224 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 5398 6194
Інші операційні доходи 040 1061 583
Інші звичайні доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 6459 6777
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 4957 5566
Інші операційні витрати 090 ( 1430 ) ( 1176 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 39 ) ( 28 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 6426 ) ( 6770 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( 33 ) ( 7 )
Податок на прибуток 140 ( 20 ) ( 16 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( 13 ) ( -9 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0

Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки Стр. 010: оптова торгiвля - 4646 тис грн., роздрiбна торгiвля - 1766 тис. грн., тара - 53 тис. грн.; Стр.040: оренда - 269 тис. грн., 
бонус - 773 тис. грн., iнший - 19 тис. грн.; Стр. 090: адмiнiстративнi витрати - 164 тис. грн., збут - 1208 тис. грн., iншi - 25 тис. 
грн., вiдсотки банку - 33 тис. грн., Стр.100: iншi витрати, не пов'язанi iз оперативною дiяльнiстю - 39 тис. грн.

Керівник Директор Хохлов Сергiй Геннадiйович
Головний 
бухгалтер Сiнельник Едуард Леонiдович


