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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне 
товариство 

"БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП
"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне 
товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00476688

1.4. Місцезнаходження емітента 09114, село Вiльна Тарасiвка, 
вул. Травнева 2-А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0456) 388-340 (0456) 388-340

1.6. Електронна поштова адреса емітента n.shevchenko@unives.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 23.04.2012

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована 
у №  

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата

)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет 23.04.2012

 (адреса сторінки)  (дата)

Зміст



1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X

б) інформація про державну реєстрацію емітента X

в) банки, що обслуговують емітента X

г) основні види діяльності X

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

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 X

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

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента X

б) інформація про облігації 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 X

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 X

14. Інформація про стан корпоративного управління X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

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

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

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

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

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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для 
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X

27. Аудиторський висновок X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) 
житлового будівництва)

30. Примітки Товариство не вiдноситься до категорiї пiдприємств, зазначених в пп. 13.4, 13.5 
Положення , затвердженого Рiшення ДКЦРФР № 1591 вiд 19.12.2006 р. ( iз змiнами). 
Лiцензiй або дозволiв на окремi види дiяльностi Товариство не має. До будь-яких 
об'єднань пiдприємств Емiтент не входить. Iнформацiя про рейтингове агентство 



вiдсутня, оскiльки товариство згiдно з чинним законодавством не належить до 
категорiї емiтентiв, якi потребують рейтингової оцiнки. Облiгацiї чи будь-якi iншi 
цiннi папери за весь перiод дiяльностi Товариством не випускалися, тому iнформацiя 
про стан об'єкта нерухомостi, про гарантiї третьої особи за борговими цiнними 
паперами чи iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, у звiтi вiдсутня. Акцiї власної 
емiсiї протягом звiтного перiоду Емiтентом не викупалися i не продавалися. Емiтент 
не є фiнансовою установаю, згiдно цього i не заповнює роздiл "Звiт про корпоративне 
управлiння". Рiчна фiнансова звiтнiсть Емiтента складена у вiдповiдностi до 
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансова звiтнiсть не складалась i не подається.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство 
"БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП"

3.1.2. Скорочене найменування (за 
наявності)

ПрАТ "БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП"

3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 09114

3.1.5. Область, район Бiлоцеркiвський

3.1.6. Населений пункт село Вiльна Тарасiвка

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Травнева 2-А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №776048

3.2.2. Дата державної реєстрації 03.09.1999

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Бiлоцеркiвська районна державна адмiнiстрацiя Київської 
областi

3.2.4. Зареєстрований статутний 
капітал (грн.)

442745.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал 
(грн.)

442745.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

Бiлоцеркiвське вiддiлення АБ "Райффайзенбанк Аваль"

3.3.2. МФО банку 380805

3.3.3. Поточний рахунок 26004120519

 

3.3.4. Найменування банку (філії, 
відділення банку), який обслуговує 

д/в



емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті

3.3.5. МФО банку д/в

3.3.6. Поточний рахунок д/в

3.4. Основні види діяльності

05.02.0 Рибництво; надання послуг у рибництвi

05.01.0 Рибальство; надання послуг у рибальствi

15.20.0 Виробництво рибних продуктiв

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

Найменування юридичної особи засновника 
та/або учасника

Код за 
ЄДРПОУ 
засновник

а та/або 
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій 
(часток, паїв), 
які належать 
засновнику 

та/або 
учаснику (від 

загальної 
кількості)

Держава Україна у особi Регiонального 
вiддiлення Фонду державного майна України у 

Київськiй областi
19028107 01196Українам.КиївЛес

i Українки пл., 1
0.00000000000

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 0.00000000000
0

* Не обов'язково для заповнення. 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 21 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 
та сумiсникiв - 0 осiб, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осiб. Фонд оплати 
працi за звiтний перiод склав 432,7 тис. грн., в порiвняннi з попереднiм роком вiдбулося збiльшення фонду 
заробiтної плати на 326,8 тис. грн. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня 
квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, у зв'язку з чим проводиться постiйне навчання 
працiвникiв їх керiвниками безпосередньо на робочих мiсцях, а при потребi - iз вiдривом вiд виробництвом. 

6. Інформація про посадових осіб емітента



6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

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

Кузнєцов Олександр Анатолiйович

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

СВ 004633 09.07.1999 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в 
Запорiзькiй областi

6.1.4. Рік народження** 1966

6.1.5. Освіта** д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0

6.1.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки: обирається Загальними зборами 
акцiонерiв термiном на 2 рокiв. До компетенцiї Наглядової ради 
(складає 3 особи) належить: визначення напрямкiв дiяльностi 
Товариства, затвердження правил, процедур, визначення 
органiзацiйної структури Товариства; визначення умов працi 
посадових осiб; вирiшення питань про придбання власних 
акцiй; здiйснення контролю за дiями Генерального директора; 
здiйснення iнших повноважень за Статутом. Витрати на оплату 
працi за 2011 рiк - 0 тис. грн., матерiальна допомога - 0 тис. грн. 
Iнших виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй 
формi, за звiтний перiод не було. Обiймає посади на iнших 
пiдприємствах: д/в. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

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

Кунченко Олександр Євгенiйович

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

СА 373657 05.12.1996 Хортицьким РВ УМВС України в 
Запорiзькiй областi

6.1.4. Рік народження** 1974

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0

6.1.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки: обирається Загальними зборами 
акцiонерiв термiном на 2 рокiв. До компетенцiї Наглядової ради 
(складає 3 особи) належить: визначення напрямкiв дiяльностi 
Товариства, затвердження правил, процедур, визначення 
органiзацiйної структури Товариства; визначення умов працi 
посадових осiб; вирiшення питань про придбання власних 
акцiй; здiйснення контролю за дiями Генерального директора; 
здiйснення iнших повноважень за Статутом. Витрати на оплату 



працi за 2011 рiк - 0 тис. грн., матерiальна допомога - 0 тис. грн. 
Iнших виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй 
формi, за звiтний перiод не було. Обiймає посади на iнших 
пiдприємствах: д/в. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

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

Донець Сергiй Iванович

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

СА 835781 08.08.1998 Шевченкiвським РВ УМВС України в 
Запорiзькiй областi

6.1.4. Рік народження** 1969

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0

6.1.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки: обирається Загальними зборами 
акцiонерiв термiном на 2 рокiв. До компетенцiї Наглядової ради 
(складає 3 особи) належить: визначення напрямкiв дiяльностi 
Товариства, затвердження правил, процедур, визначення 
органiзацiйної структури Товариства; визначення умов працi 
посадових осiб; вирiшення питань про придбання власних 
акцiй; здiйснення контролю за дiями Генерального директора; 
здiйснення iнших повноважень за Статутом. Витрати на оплату 
працi за 2011 рiк - 0 тис. грн., матерiальна допомога - 0 тис. грн. 
Iнших виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй 
формi, за звiтний перiод не було. Обiймає посади на iнших 
пiдприємствах: д/в. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада Генеральний директор

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

Печонкiн Анатолiй Олександрович

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

СВ 436274 03.11.2001 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в 
Запорiзькiй областi

6.1.4. Рік народження** 1975

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0

6.1.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки: здiйснює оперативне керiвництво 
дiяльнiстю Товариства, розпоряжається в межах Статута 
майном Товариства, дiє вiд iменi Товариства, представляє 
iнтереси Товариства у державних органах, вiдкриває поточнi та 



iн. рахунки, приймає рiшення, видає накази та розпорядження з 
усiх питань дiяльностi Товариства; затверджує цiни на 
продукцiю та послуги за погодженням с Наглядовою радою; 
виконує iншi дiї. Генеральний директор несе особисту 
вiдповiдальнiсть перед загальними зборами акцiонерiв та 
Наглядовою радою за ефективнiсть та результативнiсть роботи. 
Директор назначається та звiльняється з посади Наглядовою 
радою. Витрати на оплату працi за 2011 рiк - 31,298 тис.грн. 
Iнших виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй 
формi, за звiтний перiод не було. Обiймає посади на iнших 
пiдприємствах: д/н. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада Ревiзор

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

Пачковська Наталiя Павлiвна

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

СА 007167 09.06.1995 Хортицьким РВ ЗУМВС України в 
Запорiзькiй областi

6.1.4. Рік народження** 1978

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0

6.1.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

н/д

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки: обирається Загальними зборами 
акцiонерiв до проведення чергових Загальних зборiв. Ревiзор 
складає звiти i висновки, якi мiстять iнформацiю про 
фiнансовий стан Товариства, розмiр рiчних прибуткiв (збиткiв). 
Ревiзор доповiдає про результати перевiрок Загальним зборам 
акцiонерiв та Наглядовiй радi. Витрати на оплату працi за 2011 
рiк - 0 тис. грн., матерiальна допомога - 0 тис. грн. Iнших 
виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi, за 
звiтний перiод не було. Обiймає посади на iнших 
пiдприємствах: д/в. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
посадової 

особи

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, 

який видав)* або 
ідентифікаційний 

Дата 
внесенн

я до 
реєстру

Кількіст
ь акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явник

а



код за ЄДРПОУ 

1 2 3 4 5 6 7 8

Голова 
Наглядової 

ради

Кузнєцов 
Олександр 

Анатолiйович

СВ 004633 
09.07.1999 

Орджонiкiдзевськи
м РВ УМВС 

України в 
Запорiзькiй областi

0 0 0.00000000000 0 0

Член 
Наглядової 

ради

Кунченко 
Олександр 

Євгенiйович

СА 373657 
05.12.1996 

Хортицьким РВ 
УМВС України в 

Запорiзькiй областi

0 0 0.00000000000 0 0

Член 
Наглядової 

ради

Донець Сергiй 
Iванович

СА 835781 
08.08.1998 

Шевченкiвським РВ 
УМВС України в 

Запорiзькiй областi

0 0 0.00000000000 0 0

Генеральний 
директор

Печонкiн 
Анатолiй 

Олександрови
ч

СВ 436274 
03.11.2011 

Орджонiкiдзевськи
м РВ УМВС 

України в 
Запорiзькiй областi

0 0 0.00000000000 0 0

Ревiзор
Пачковська 

Наталiя 
Павлiвна

СА 007167 
09.06.1995 

Хортицьким РВ 
ЗУМВС України в 
Запорiзькiй областi

0 0 0.00000000000 0 0

Усього 0 0.00000000000 0 0

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

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

Найменування 
юридичної особи

Ідентифікаційни
й код за ЄДРПОУ

Місцезнаходженн
я

Дата 
внесення 

до 
реєстру

Кількість 
акцій 

(штук)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)
прості 
іменні

Товариство з 
обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
"Компанiя з 

управлiння активами 
"ЮНIВЕС" Пайового 

венчурного 
iнвестицiйного 

фонду 
недиверсифiкованого 

34718165 03680 Київ 
Червоноармiйська, 

72

29.03.201
2

863900 48.78090000000 863900



виду закритого типу 
"ВЕС-IНВЕСТ"

Приватне акцiонерне 
товариство 

"Страхова компанiя 
"ЮНIВЕС"

32638319
03680 Київ 

Червоноармiйська, 
72

29.03.201
2 602133 33.99999000000 602133

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)
прості 
іменні

Усього 1466033 82.78089000000 1466033

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

** Не обов'язково для заповнення. 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові

X

Дата проведення 31.01.2011

Кворум зборів** 86.010000000000

Опис Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавало Правлiння. Порядок 
денний: 1. Змiна найменування Товариства. 2. Затвердження Статуту Товариства в 
новiй редакцiї та її державна реєстрацiя. 3. Затвердження положень про загальнi збори 
акцiонерiв, Наглядову раду, Дирекцiю, Ревiзiй комiсiю Товариства. 4. Обрання Голови 
та членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правовi договорiв, 
що вкладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагород, обранi уповноваженої 
особи на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 5. 
Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Попереднє схвалення 
значних правочинiв Товариства. Присутнi: 21 акцiонери (їх представники), якi в 
сукупностi володiють 1523209 голосами, що складає 86,01% вiд статутного капiталу 
Товариства. Реєстр складений на дату проведення зборiв, пiдписами осiб, що 
зареєструвалися. Збори визнанi правомочними. ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити регламент 
Загальних зборiв, а саме: - Визначити час на доповiдi - до 15 хв., на обговорення 
питань порядку денного - до 5 хв. - Голосування - вiдкрите, шляхом пiдняття 
мандатiв. 2. Змiнити найменування Товариства, а саме з Вiдкрите акцiонерне 
товариство "Бiлоцеркiвсiльрибгосп" на Приватне акцiонерне товариство 
"Бiлоцеркiвсiльрибгосп". 3. - Затвердити статут Товариства у новiй редакцiї. - 
Доручити Генеральному директору Гейко М.О. зареєструвати статут Товариства в 
державних органах. 4. Затвердити положення про загальнi збори акцiонерiв, 
Наглядову раду, Дирекцiю, Ревiзiйну комiсiю Товариства. 5. Вiдкликати членiв 
Наглядової ради Товариства: 1. Гейко Леонiд Миколайович - голова Наглядової ради; 
2. Павленко Вiктор Сергiйович - член Наглядової ради; 3. Марищенко Iван 
Григорович - член Наглядової ради. Обрати нових членiв Наглядової ради 
Товариства: 1. Гейко Леонiд Миколайович - голова Наглядової ради; 2. Павленко 
Вiктор Сергiйович - член Наглядової ради; 3. Марищенко ван Григорович - член 
Наглядової ради. Рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 
вкладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагород, обрання уповноваженої 
особи на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради - 
прийняти на спiльному засiданнi Наглядової ради Товариства з Дирекцiєю 



Товариства. 6. - Вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1. Могилко 
Володимир Дмитрович -голова Ревiзiйної комiсiї; 2. Рябоконь Iгор Петрович -член 
Ревiзiйної комiсiї; 3. Худобенко Станiслав Iванович -член Ревiзiйної комiсiї. Обрати 
нових членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 1. Могилто Володимир Дмитрович -голова 
Ревiзiйної комiсiї; 2. Дунаєвський Михайло Дмитрович - член Ревiзiйної комiсiї; 3. 
Снiцаренко Тетяна Миколаївна - член Ревiзiйної комiсiї. 7. Рiшення прийнято. 
ГОЛОСУВАЛИ: По пп. 1-6 - "за" - 100 % голосiв присутнiх на зборах.

 

Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові

X

Дата проведення 29.08.2011

Кворум зборів** 83.445000000000

Опис Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавала Наглядова рада. Порядок 
денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних 
зборiв. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 4. Звiти 
Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, Генерального директора, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, Генерального директора, Ревiзiйної 
комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства. 6. Розподiл прибутку i збиткiв 
Товариства. 7. Розiрвання договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № Е25 
вiд 25.01.2011, обрання зберiгача для укладення договору про вiдкриття рахункiв у 
цiнних паперах власникам акцiй дематерiалiзованого випуску, визначення дати облiку 
для складення облiкового реєстру. 8. Припинення повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради. 9. Обрання Голови та членiв Наглядової ради, затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру їх винагороди. 10. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї. 11. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй 
редакцiї. 12. Внесення змiн до Положень про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову 
раду, Дирекцiю, Ревiзiйну комiсiю шляхом затвердження їх в новiй редакцiї. 13. 
Обрання ревiзора, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. 
ВИРIШИЛИ: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi Кальф Ганни Валентинiвни (голова 
комiсiї), Тищенко Андрiя Борисовича. 2. Обрати Головою Загальних зборiв Печонкiна 
Анатолiя Олександровича, секретарем Кальф Ганну Валентинiвну. 3. Затвердити 
регламент: на доповiдi з одного питання порядку денного - до 5 хвилин, для вiдповiдi 
на питання до 2 хвилин, питання подаються письмово акцiонерами Головi та 
секретарю зборiв, загалом на розгляд кожного питання до 7 хвилин. Фото-, аудiо-, 
вiдео зйомка зборiв забороняються. 4. Звiти взяти до уваги та затвердити. 5. 
Затвердити рiчний звiт Товариства. 6. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку не 
здiйснювати розподiлу прибутку господарської дiяльностi. Врахувати можливiсть 
зменшення непокритого збитку вiд господарської дiяльностi за рахунок позитивних 
результатiв дiяльностi Товариства в майбутнiх звiтних перiодах. 7. Розiрвати договiр 
вiдкриття про рахункiв у цiнних паперах власникам, якi були зареєстрованими 
особами у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв Вiдкритого акцiонерного 
товариства "Бiлоцеркiвсiльрибгосп" на дату припинення ведення реєстру № Е25 вiд 
25.01.2011 р. Обрати зберiгачем для вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам 
акцiй дематерiалiзованого випуску Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Фондова компанiя "ЮНIВЕС". Дату облiку для складення облiкового реєстру при 
змiнi зберiгача не визначати, Наглядовiй радi вiдповiдно до Статуту визначити таку 
дату. 8. Припинити повноваження Гейко Л.Н. на посадi Голови Наглядової ради, 
Павленко В.С. на посадi члена Наглядової ради, Марищенко I.Г. на посадi члена 
Наглядової ради за їх заявами. 9. Обрати Головою Наглядової ради Кузнєцова 
Олександра Анатолiйовича (за квотою ТОВ "КУА "ЮНIВЕС"), членом Наглядової 
ради Кунченка Олександра Євгенiйовича (за квотою ТОВ "КУА "ЮНIВЕС"), членом 
Наглядової ради Донця Сергiя Iвановича (за квотою ПрАТ "СК "ЮНIВЕС"); 
затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та 
членами Наглядової ради, укласти з ними цивiльно-правовi договори, що є 
безоплатними вiдповiдно до ч.3 ст. 51 Закону України "Про акцiонернi товариства", 



уповноважити Печонкiна А.О. пiдписати цивiльно-правовi договори з Головою та 
членами Наглядової ради та пiдписувати додатковi угоди до таких договорiв за 
необхiдностi. 10. Припинити повноваження Могилко В.Д. на посадi Голови Ревiзiйної 
комiсiї, Дунаєвського М.Д. на посадi члена Ревiзiйної комiсiї, Снiцаренко Т.Н. на 
посадi члена Ревiзiйної комiсiї у зв'язку з закiнченням строку, на який їх було обрано 
вiдповiдно до Статуту i закону. 11. Внести змiни до Статуту Товариства, затвердивши 
його в новiй редакцiї, Генеральному директору Печонкiну А.О. забезпечити державну 
реєстрацiю нової редакцiї Статуту. 12. Внести змiни до Положень про Загальнi збори 
акцiонерiв, Наглядову раду, Дирекцiю, Ревiзiйну комiсiю шляхом затвердження їх в 
новiй редакцiї. 13. Обрати ревiзором Товариства Пачковську Наталю Павлiвну, 
затвердити умови цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi, що 
укладатиметься з нею,уповноважити Генерального директора Печонкiна А.О. укласти 
iз нею безоплатний цивiльно-правовий договiр. ГОЛОСУВАЛИ: По пп. 1-13 - "за" - 
100 % голосiв присутнiх на зборах.

 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що 
передував звітньому

за простими 
акціями

за привілейованими 
акціями

за простими 
акціями

за привілейованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000

Нарахування дивідендів на 
одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис Дивiденди не нараховувались та не сплачувались.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
"Iмона-Аудит"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23500277



Місцезнаходження 02140м. Київпроспект Бажана, 26 офiс 95

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності

№ 0791

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 0445657722

Факс 0445659999

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть

Опис Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської 
дiяльностi № 0791, видано рiшенням Аудиторської палати 
України вiд 26.01.2001 року за № 98, продовжено рiшенням 
Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 року № 222/3 
свiдоцтво дiйсне до 30.11.2015 року та Свiдоцтво про внесення 
в реєстр аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 
перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку 
цiнних паперiв реєстрацiйний номер № 134 вiд 22.02.2007 року 
(Серiя АБ номер бланка № 000119) свiдоцтво дiйсне до 
30.11.2015 року

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

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФОНДОВА 
КОМПАНIЯ "ФАВОРИТ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23730178

Місцезнаходження 03067КиївГарматна, 6

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності

АВ №533968

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

16.05.2010

Міжміський код та телефон 0444580545

Факс 0444580545

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис Професiна дiяльнiсть на фондовому ринку: депозитарна 
дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Лiцензiя АВ № 533968 
дiйсна до 20.05.2015 року.

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"



Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 01001КиївБ.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності

АВ № 189650

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон 0442791078

Факс 0443771016

Вид діяльності Депозитарiй

Опис Професiна дiяльнiсть на фондовому ринку: депозитарна 
дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. Лiцензiя АВ № 189650 
дiйсна до 19.09.2016 року.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстраці
ю випуску

Найменуванн
я органу, що 
зареєстрував 

випуск

Міжнародний 
ідентифікаційни

й номер

Тип 
цінног

о 
паперу

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальн
а вартість 

акцій (грн.)

Кількіст
ь акцій 
(штук)

1 2 3 4 5 6 7 8

29.11.2010 702/10/1/10

Територiальне 
управлiння 
Державної 

комiсiї з цiнних 
паперiв та 
фондового 
ринку в м. 
Києвi та 

Київськiй 
областi

UA4000027486
Акції 
Іменні 
прості

Бездокументарн
а Іменні 0.250 1770980

Опис Торгiвля акцiями не здiйснюється на бiржовому або органiзацiйно оформленому позабiржовому ринку. Намiрiв щодо подання 
заяв для допуску на бiржi не має. Лiстiнг не проходили.

 

11.3. Інформація про інші цінні папери



11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 676

у тому числі: 
- сертифікатів акцій

676

- сертифікатів облігацій 0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Акції 0

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 219

у тому числі: 
- сертифікатів акцій

219

- сертифікатів облігацій 0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Акції 0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0

у тому числі: 
- сертифікатів акцій

0

- сертифікатів облігацій 0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Акції 0

12. Опис бізнесу

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

У 1996 роцi в результатi об'єднання Бiлоцеркiвського 
рибкомбiнату та ПМК-8 було створено "Бiлоцеркiвське 
державне виробниче сiльськогосподарське рибоводне 
пiдприємство". 3 вересня 1999 року на базi вищезгадного 
пiдприємства було створено ВАТ "Бiлоцеркiвсiльрибгосп". 
Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв вiд 31 
сiчня 2011 р. (протокол № 13) тип Товариства було змiнено з 
Вiдкритого акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне 
товариство, внесено змiни до Статуту Товариства шляхом 
прийняття нової редакцiї та обрання керiвних органiв 
Товариства. Державну реєстрацiю рiшення було проведено 17 
лютого 2011 р. № 1 328 107 0006 000172 Бiлоцеркiвською 
районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi. 17 
лютого 2011 р. рiшенням Засiдання Наглядової ради Товариства 
№ 1 було звiльнено з посади Генерального директора Гейко 
Миколу Олексiйовича та обрано на цю посаду Печонкiна 
Анатолiя Олександровича. Державну реєстрацiю рiшення було 
проведено 22 лютого 2011 р. № 1 328 107 0007 000172 
Бiлоцеркiвською районною державною адмiнiстрацiєю 
Київської областi.

Про організаційну структуру емітента, 
дочірні підприємства, філії, 

Господарство має Ставищанський та Бiлоцерiвський рибгоспи, 
коптильний цех та риборозплiдник, дiльницю ПМД та 



представництва та інші відокремлені 
структурні підрозділи із зазначенням 
найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в 
організаційній структурі у 
відповідності з попереднім звітним 
періодом

селекцiйну дiльницю. Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, 
фiлiй, представництв.

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

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб 
протягом звiтного перiоду не надходили.

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

Облiкова полiтика на товариствi ведеться у вiдповiдностi до 
нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. Нарахування 
амортизацiї основних засобiв проводилось у вiдповiдностi до 
українського податкового законодавства.

Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок незалежної аудиторської фiрми 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 
"Iмона Аудит" за результатами аудиту рiчної фiнансової 
звiтностi Приватного акцiонерного товариства 
"БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП" за 2011 рiк. Аудиторський 
висновок адресований Приватному акцiонерному товариству 
"Бiлоцеркiвсiльрибгосп" , який являється правонаступником 
ВАТ "Бiлоцеркiвссiльрибгосп" Код ЄДРПОУ: 00476688 
Мiсцезнаходження: вул.Травнева, 2а, с.Вiльна Тарасiвка, 
Бiлоцеркiвський район, Київська область, Україна Можливими 
користувачами висновку є: Нацiональна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку, власники (акцiонери), потенцiйнi 
iнвестори, iншi органи згiдно з законодавством України. 
Iнформацiя про аудиторську фiрму (аудитора): Повне 
найменування: Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Iмона Аудит"; Код за ЄДРПОУ: 23500277; 
Мiсцезнаходження: 02140, Україна, м. Київ, проспект Бажана, 
26 офiс 95; Реєстрацiйнi данi: Свiдоцтво про державну 
реєстрацiю - серiя А01№ 725462; Орган реєстрацiї - 
Шевченкiвська района у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя; 
Дата та номер державної реєстрацiї : 07.07.1995р. змiни вiд 
14.07.2010 р. № 1 074 107 0008 003522; Номер та дата видачi 
Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та 
аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, 
видане Аудиторською палатою України: № 0791 вiд 26 сiчня 
2001 р., чинне до 30.11.2015 року. Номер, серiя, дата видачi 
сертифiката аудитора: Серiя А № 005182 вiд 23.04.2002 р. 
Телефон/факс: (044) 565-77-22, 565-99-99. АУДИТОРСЬКИЙ 
ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО 
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТ? ТА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"БIЛОЦЕРК?ВСIЛЬРИБГОСП" СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2011 
РОКУ м. Київ 01 березня 2012 року Згiдно Договору № 22 вiд 
07 лютого 2012 року ТОВ "Аудиторська фiрма "Iмона Аудит" 
(надалi - Аудитор), яка внесена в Реєстр суб'єктiв аудиторської 
дiяльностi згiдно Свiдоцтва № 0791, виданого рiшенням 
Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року № 98, 
подовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 
30.11.2010 року, № 222/3 до 30.11.2015 року та свiдоцтво про 
внесення в реєстр аудиторських фiрм, якi можуть проводити 
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги 
на ринку цiнних паперiв реєстрацiйний номер № 134 вiд 
22.02.2007 року (Серiя АБ номер бланка № 000119); свiдоцтво 



дiйсне до 30.11.2015 року, провела незалежну аудиторську 
перевiрку первинних та установчих документiв, 
бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв Приватного 
акцiонерного товариства "БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП" (надалi 
- Товариство) у складi: Балансу (форма № 1-м) станом на 
31.12.2011 року, Звiту про фiнансовi результати (форма № 2-м) 
за 2011 рiк (надалi - фiнансовi звiти) на предмет повноти, 
достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i 
встановленим нормативам. Основнi вiдомостi про Приватне 
акцiонерне товариство "БIЛОЦЕРК?ВСIЛЬРИБГОСП" наведенi 
в Таблицi 1. Таблиця 1 № п/п Показник Значення 1 Повне 
найменування Товариства Приватне акцiонерне товариство 
"БIЛОЦЕРК?ВСIЛЬРИБГОСП" 2 Скорочене найменування 
Товариства ПрАТ "БIЛОЦЕРК?ВСIЛЬРИБГОСП" 3 
Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство 4 Код за 
ЄДРПОУ 00476688 5 № свiдоцтва про державну реєстрацiю та 
дата видачi свiдоцтва Свiдоцтво серiї А01 № 776048; Номер 
запису про замiну свiдоцтва 1 328 105 0006 000172; Дата 
проведення державної реєстрацiї 03.09.1999 р. Дата замiни 
свiдоцтва 17.02.2011 р. 6 Мiсце проведення державної 
реєстрацiї Бiлоцеркiвська районна державна адмiнiстрацiя 
Київської областi 7 Мiсцезнаходження юридичної особи 09132, 
Київська область, Бiлоцеркiвський район, село Вiльна 
Тарасiвка, вулиця Травнева, будинок 2А 8 Види дiяльностi за 
КВЕД 05.02.0 Рибництво; надання послуг у рибництвi; 05.01.0 
Рибальство; надання послуг у рибальствi; 15.20.0 Виробництво 
рибних продуктiв; 51.38.0 Оптова торгiвля iншими продуктами 
харчування; 52.62.0 Роздрiбна торгiвля з лоткiв та на ринках; 
52.63.0 Роздрiбна торгiвля поза магазинами, не вiднесена до 
iнших групувань 9 Керiвник Печонкiн Анатолiй Олександрович 
Назва Товариства, його органiзацiйно-правова форма 
господарювання та види дiяльностi вiдповiдають Статуту та 
вiдображенi в Статутi достовiрно. Вiдповiдно до рiшення 
позачергових загальних зборiв вiд 31 сiчня 2011 р. (протокол № 
13) тип Товариства було змiнено з Вiдкритого акцiонерного 
товариства на Приватне акцiонерне товариство, внесено змiни 
до Статуту Товариства шляхом прийняття нової редакцiї та 
обрання керiвних органiв Товариства. Державну реєстрацiю 
рiшення було проведено 17 лютого 2011 р. № 1 328 107 0006 
000172 Бiлоцеркiвською районною державною адмiнiстрацiєю 
Київської областi. 17 лютого 2011 р. рiшенням Засiдання 
Наглядової ради Товариства № 1 було звiльнено з посади 
Генерального директора Гейко Миколу Олексiйовича та обрано 
на цю посаду Печонкiна Анатолiя Олександровича. Державну 
реєстрацiю рiшення було проведено 22 лютого 2011 р. № 1 328 
107 0007 000172 Бiлоцеркiвською районною державною 
адмiнiстрацiєю Київської областi. Концептуальною основою 
для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi 
положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi 
нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку 
та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi 
положення Товариства. Управлiнський персонал Товариства 
несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне 
представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до 
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та 
вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського 
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного 
представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих 
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та 
застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, 
якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiстю аудитора є 



висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв аудиторської перевiрки. Аудитором проведена 
аудиторська перевiрка у вiдповiдностi до вимог Закону України 
«Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. (в 
редакцiї Закону № 140-V вiд 14.09.2006 р.) та Мiжнародних 
стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної 
федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних 
стандартiв аудиту в Українi. Цi стандарти вимагають вiд 
аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i 
виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої 
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 
викривлень. Перевiрка проводилася у вiдповiдностi з вимогами 
Закону України ?Про цiннi папери та фондовий ринок? № 3480-
IV вiд 23.02.2006 р., Закону України ?Про державне 
регулювання ринку цiнних паперiв в Українi? № 448/96-ВР вiд 
30.10.1996 р. (зi змiнами та доповненнями) iнших законодавчих 
актiв України та нормативних документiв Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку. Аудит передбачає 
виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй 
звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ?рунтується на 
оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок 
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, 
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 
стосуються пiдготовки та достовiрного представлення 
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, 
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта 
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 
використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових 
оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального 
представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, що є 
загальноприйнятими в Українi. Аудитор вважає, що в процесi 
проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi та 
вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки щодо 
фiнансової звiтностi Товариства. Висновки аудитора ?
рунтуються на документах та iнформацiї, наданих Товариством 
в процесi виконання роботи. Аудитори не виключають 
наявностi документiв та iнформацiї, якi не були їм наданi, i якi б 
могли вплинути на формування думки. За повноту та 
достовiрнiсть наданої для аудиторської перевiрки iнформацiї 
несуть вiдповiдальнiсть посадовi особи Товариства, якi надали 
таку iнформацiю. Аудиторський висновок складений згiдно з 
вимогами чинного законодавства, Мiжнародних стандартiв 
аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї 
бухгалтерiв, зокрема Мiжнародного стандарту аудиту 700 ?
Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової 
звiтностi?, Мiжнародного стандарту аудиту 705 ?Модифiкацiя 
думки у звiтi незалежного аудитора? та iнших стандартiв, що 
стосуються пiдготовки аудиторського висновку та у 
вiдповiдностi до рiшень Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку. Перiод проведення перевiрки: з 07 лютого 
2012 року по 29 лютого 2012 року. Аудитори не спостерiгали за 
iнвентаризацiєю активiв та зобов?язань Товариства станом на 
31.12.2011 року, однак за допомогою вiдповiдних аудиторських 
процедур отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та 
зобов'язань, вiдображених в фiнансових звiтах Товариства 
станом на 31.12.2011 року, в межах рiвня суттєвостi, 
визначеного вiдповiдно до листа Мiнiстерства фiнансiв України 
вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108. На думку аудитора, фiнансовi 
звiти Товариства за 2011 рiк складенi на пiдставi облiкових 
регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних 



документiв. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена 
вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського 
облiку 25 "Фiнансова звiтнiсть суб'єкта малого 
пiдприємництва", який затверджений наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39 (iз змiнами та 
доповненнями), та вiдображає достовiрно в усiх суттєвих 
аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 
року, його фiнансовi результати за 2011 рiк у вiдповiдностi до 
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 
України. На думку аудитора, до модифiкацiї аудиторської 
думки призвiв вплив коригувань, що могли б бути потрiбними, 
якщо б ми були в змозi бути присутнi при iнвентаризацiї активiв 
та зобов'язань, фiнансовi звiти Товариства вiдображають 
справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий 
стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi 
результати у вiдповiдностi до Нацiональних положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку України. На думку 
аудитора, до модифiкацiї аудиторської думки призвiв вплив 
коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б ми були в 
змозi бути присутнi при iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, 
фiнансова звiтнiсть надає правдиву та неупереджену 
iнформацiю про фiнансовий стан Приватного акцiонерного 
товариства"БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП", справедливо та 
достовiрно вiдображає результати дiяльностi та рух власного 
капiталу Товариства за 2011 рiк згiдно з визначеною 
концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає 
вимогам чинного законодавства, нормативним актам, 
аналiтичному облiку та первинним документам Товариства 
Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдає Нацiональним 
стандартам бухгалтерського облiку, забезпечує регулярний збiр 
i належну обробку iнформацiї, необхiдної для складання 
фiнансової звiтностi. Аудитори зазначають про вiдповiднiсть 
розмiру статутного капiталу Товариства статутним документам. 
На думку аудиторiв, формування та сплата статутного капiталу 
Товариства в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам 
чинного законодавства. Частка держави в статутному капiталi 
Товариства вiдсутня. Розмiр статутного капiталу Товариства 
станом на 31 грудня 2011 року вiдповiдає вимогам чинного 
законодавства та встановленим нормативам. Вартiсть чистих 
активiв бiльша за розмiр статутного капiталу Товариства станом 
на 31.12.2011 року, що вiдповiдає вимогам чинного 
законодавства. Не вносячи до нашого висновку застережень, в 
наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на 
додаткову iнформацiю, яка подається до Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї 
емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, при 
реєстрацiї випуску та проспекту емiсiї цiнних паперiв згiдно 
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-
IV вiд 23.02.2006 р. та рiшень Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку. Додаткова iнформацiя про 
проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi 
Приватного акцiонерного товариства 
"БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП" станом на 31 грудня 2011 року 
Стан бухгалтерського облiку Товариства Товариство веде 
бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i 
результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в 
узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного 
документального i взаємопов?язаного їх вiдображення. Залишки 
на рахунках бухгалтерського облiку на початок 2011 року 
пiдтвердженi висновком незалежного аудитора Деревицького 
I.В. (свiдоцтво № 2929 про внесення в Реєстр суб'єктiв 
аудиторської дiяльностi видане на пiдставi рiшення 



Аудиторської палати України вiд 30.05.2002 р.). Облiк повнiстю 
автоматизований. Бухгалтерський облiк господарських операцiй 
здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом 
рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-
ордерах та аналiтичних вiдомостях. Пiд час перевiрки змiсту 
наданих бухгалтерських звiтних форм, аудиторами 
встановлено, що показники в них взаємопов?язанi i тотожнi мiж 
собою, в цiлому вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського 
облiку, у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдображенi усi 
показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть. Пiд час 
перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки 
окремих статей балансу, використанi керiвництвом Товариства, 
та зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв 
нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку 
та звiтностi в Українi., чинним протягом перiоду перевiрки. При 
перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства 
за 2011 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких 
вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Фiнансова 
звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до вимог Положення 
(Стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансова звiтнiсть 
суб'єкта малого пiдприємництва, який затверджений наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39 (iз 
змiнами та доповненнями). На основi проведених аудиторами 
тестiв встановлено, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться 
на Товариствi у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 
16.07.1999 р. № 996 - XIV (зi змiнами i доповненнями) (далi - 
Закон № 996), затверджених Положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку та iнших законодавчих та нормативно 
правових документiв з питань органiзацiї бухгалтерського 
облiку та звiтностi. Нематерiальнi активи У результатi 
проведеної перевiрки аудиторами встановлено, що станом на 
31.12.2011 року на балансi Товариства нематерiальнi активи не 
облiковуються. Капiтальнi iнвестицiї За даними фiнансової 
звiтностi Товариства станом на 31.12.2011 року на балансi у 
статтi Незавершене будiвництво витрати на придбання 
(виготовлення) необоротних активiв не облiковуються. Основнi 
засоби За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 
31.12.2011 року на балансi облiковуються основнi засоби 
первiсною вартiстю 1 891,6 тис. грн., що вiдповiдає даним 
первинних документiв та облiкових регiстрiв. Сума 
нарахованого зносу основних засобiв станом на 31.12.2011 року 
склала 957,9 тис. грн., що вiдповiдає даним первинних 
документiв та облiкових регiстрiв. Данi щодо вартостi основних 
засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, 
нематерiальних активiв Товариства наведено в Таблицi 2. 
Таблиця 2 Групи основних засобiв Залишок на 31.12.2011 р. 
(первiсна вартiсть); (тис. грн.) Всього основнi засоби В тому 
числi: 1 891,6 Будинки та споруди 1 453,0 Машини та 
обладнання 253,4 Транспортнi засоби 110,7 Iнструменти, 
прилади та iнвентар 63,5 Малоцiннi необоротнi матерiальнi 
активи 11,0 Разом : 1 891,6 На думку аудиторiв, данi фiнансової 
звiтностi Товариства стосовно основних засобiв в цiлому 
вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного 
облiку Товариства та первинним документам, наданим на 
розгляд аудиторам; склад основних засобiв, достовiрнiсть i 
повнота їх оцiнки в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО 7. 
Дебiторська заборгованiсть Станом на 31.12.2011 року на 
балансi Товариства не облiковується довгострокова дебiторська 
заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть Товариства за 
товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 року 
облiковується на балансi в сумi 92,7 тис. грн. , що вiдповiдає 



первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та 
синтетичного облiку. Дебiторська заборгованiсть за товари, 
роботи, послуги вiдображена в балансi Товариства за первiсною 
вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв Товариством в 2011 р. не 
нараховувався. Станом на 31.12.2011 р. резерв сумнiвних боргiв 
складає 11,2 тис. грн.. Простроченої дебiторської 
заборгованостi не виявлено. Дебiторська заборгованiсть за 
розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011 року 
облiковується на балансi в сумi 620,5 тис. грн.. Iнша поточна 
дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2011 
року облiковується на балансi в сумi 80,7 тис. грн. На думку 
аудиторiв бухгалтерський облiк поточної дебiторської 
заборгованостi здiйснюється Товариством в усiх суттєвих 
аспектах вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського 
облiку 10 Дебiторська заборгованiсть, затвердженого наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. № 237 (зi 
змiнами i доповненнями). Облiк запасiв За даними фiнансової 
звiтностi Товариства станом на 31.12.2011 року на балансi 
облiковуються виробничi запаси в сумi 4653,9 тис. грн.., а саме: 
Сировина й матерiали (бухг. рахунок 20 1) - 51,9 тис. грн..; 
Матерiали сiльськогосподарського призначення (бухг. рахунок 
20 8) - 22,5 тис. грн..; Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 
(бухг. рахунок 22) - 0,1 тис. грн..; Незавершене виробництво: 
Тваринництво (бухг. рахунок 23 2) - 4 579,4 тис. грн.., що 
вiдповiдає даним первинних документiв та облiкових регiстрiв. 
Протягом 2011 року рух запасiв вiдбувався. Придбанi 
(отриманi) запаси зараховуються на баланс Товариства за 
первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається 
згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 9 
"Запаси", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України 
вiд 20.10.1999 року № 246 (зi змiнами i доповненнями) (далi - 
П(С)БО 9). Аналiтичний облiк запасiв ведеться Товариством у 
вiдомостях по кожному виду запасiв окремо у розрiзi 
найменувань. На думку аудиторiв, запаси Товариства 
класифiкованi i облiковуються вiдповiдно до Iнструкцiї про 
застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, 
капiталу, зобов?язань i господарських операцiй пiдприємств i 
органiзацiй, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 30.11.1999 р. № 291 (зi змiнами i доповненнями) 
(далi - Iнструкцiя № 291). Списання матерiалiв проводиться на 
пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими 
особами Товариства та затвердженi в установленому порядку. 
Облiк запасiв Товариство здiйснює в цiлому у вiдповiдностi iз 
вимогами П(С)БО 9. Фiнансовi iнвестицiї За наслiдками 
проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, 
регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що 
станом на 31.12.2011 року на балансi Товариства довгостроковi 
та поточнi фiнансовi iнвестицiї не облiковуються. Грошовi 
кошти Залишок грошових коштiв Товариства станом на 
31.12.2011 року склав 6 539,54 грн., що вiдповiдає банкiвським 
випискам та даним, вiдображеним в фiнансовiй звiтностi 
Товариства. Iншi оборотнi активи За наслiдками проведеного 
аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв 
аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 
31.12.2011 року на балансi Товариства облiковуються iншi 
оборотнi активи в сумi 36,4 тис. грн., якi складаються з сум 
податку на додану вартiсть по неодержаним податковим 
накладним. Витрати майбутнiх перiодiв За наслiдками 
проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, 
регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що 
станом на 31.12.2011 року на балансi Товариства облiковуються 
витрати майбутнiх перiод в сумi 1,4 тис. грн. Визнання, облiк та 



оцiнка зобов'язань Товариства Аудиторами дослiджено, що 
визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в цiлому 
вiдповiдають вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського 
облiку 11 Зобов'язання, затвердженому наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20 (iз змiнами i 
доповненнями). Станом на 31.12.2011 року на бухгалтерських 
рахунках Товариства облiковуються забезпечення наступних 
витрат i цiльове фiнансування в сумi 2,8 тис. грн.., в тому числi 
забезпечення виплат вiдпусток в сумi 1,0 тис. грн.. Iншi 
довгостроковi позики на балансi Товариства станом на 
31.12.2011 року облiковуються в сумi 5 658,0 тис. грн.. Станом 
на iншi довгостроковi зобов'язання на балансi Товариства 
станом на 31.12.2011 року облiковуються в сумi 52,8 тис. грн.. 
Станом на 31.12.2011 року на бухгалтерських рахунках 
Товариства облiковуються кредиторська заборгованiсть за 
товари, роботи та послуги в сумi 23,0 тис. грн.. Станом на 
31.12.2011 року на бухгалтерських рахунках Товариства 
облiковуються поточнi зобов'язання за розрахунками з 
бюджетом в сумi 4,4 тис. грн.. Станом на 31.12.2011 року на 
бухгалтерських рахунках Товариства облiковуються поточнi 
зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 4,7 тис. грн.. 
Станом на 31.12.2011 року на бухгалтерських рахунках 
Товариства облiковуються поточнi зобов'язання з оплати працi 
в сумi 8,5 тис. грн.. Iншi поточнi зобов'язання Товариства 
станом на 31.12.2011 року складають 115,2 тис. грн.., що 
вiдповiдає даним первинних документiв та даним реєстрiв 
аналiтичного та синтетичного облiку. Власний капiтал За 
даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 
грудня 2011 року складає суму 545,2 тис. грн. Вiн складається iз 
статутного капiталу в розмiрi 442,7 тис. грн., додаткового 
капiталу в розмiрi 488,1 тис. грн.. та суми непокритого збитку в 
розмiрi 385,6 тис. грн. Додатково вкладеного капiталу, 
неоплаченого капiталу, вилученого капiталу та резервного 
капiталу станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має. На 
думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу 
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 
31.12.2011 року достовiрно. Статутний капiтал Для облiку 
статутного капiталу Товариство використовує рахунок 
бухгалтерського облiку 40 "Статутний капiтал". Статутний 
капiтал Приватного акцiонерного товариства "БIЛОЦЕРК?
ВСIЛЬРИБГОСП" станом на 31 грудня 2011 року складає 442 
745,00 грн. (Чотириста сорок двi тисячi сiмсот сорок п'ять грн.. 
00 коп.), який складається з 1 770 980 простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 0,25 коп. (Свiдоцтво про реєстрацiю 
випуску акцiй вiд 29 листопада 2010 р. № 702/10/1/10, видане 
ДКЦПФР на випуск простих iменних акцiй в без документарнiй 
формi). Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 
2011 року вiдсутнiй. Станом на 31.12.2011 р. акцiї розмiщенi 
наступним чином: Таблиця 3 № п./п Засновники (акцiонери) 
Товариства Кiлькiсть акцiй Сума, грн.. %% вiдношення до 
загальної кiлькостi акцiй 1 Акцiонери i фiзичнi особи (93 чол.) 
304 947 76 236,75 17,21911 2 ТОВ "КУА "ЮНIВЕС" (ПВIФ 
"ВЕС-IНВЕСТ", ЄДРПОУ 34718165; 03150, м. Київ, вул. 
Червоноармiйська, 72 863 900 215 975,00 48,78089 3 ПрАТ "СК 
"ЮНIВЕС", ЄДРПОУ 32638319; 03680, м. Київ, вул. 
Червоноармiйська, 72 602 133 150 533,25 34,00000 ВСЬОГО: 1 
770 980 442 745,00 100,00000 Таким чином, за результатами 
аудиторської перевiрки встановлено, що станом 31 грудня 2011 
року зареєстрований та сплачений Статутний капiтал 
Приватного акцiонерного товариства 
"БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП" становить 442 745,00 грн. 
(Чотириста сорок двi тисячi сiмсот сорок п'ять грн.. 00 коп.), 



який складається з 1 770 980 простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 0,25 коп., що вiдповiдає вимогам 
чинного законодавства та встановленим нормативам. 
Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2011 року 
вiдсутнiй. Аудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру 
статутного капiталу Товариства установчим документам. Щодо 
вартостi чистих активiв Вартiсть чистих активiв Товариства 
станом на 31.12.2011 року становить суму 545,2 тис. грн., що 
вiдповiдає пiдсумку роздiлу i пасиву Балансу Товариства на 
вказану дату. Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на 
пiдставi Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485. Вартiсть чистих 
активiв Товариства станом на 31.12.2011 року бiльша за розмiр 
Статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного 
законодавства. Доходи Вiдображення доходiв в 
бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється на пiдставi 
наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт 
(послуг), виписок банку, розрахункових вiдомостей та iнших 
первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону № 996. 
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi 
вiдображенi в журналах i ордерах та оборотно -сальдових 
вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства за 
2011 рiк вiдповiдають первинним документам. Доходи вiд 
реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) Бухгалтерський облiк доходiв 
вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) здiйснюється Товариством 
на вiдповiдних субрахунках рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї" 
в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) 
бухгалтерського облiку 15 "Доходи", затвердженому наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290 (зi 
змiнами i доповненнями) (далi - П(С)БО 15). Згiдно даних 
бухгалтерського облiку та звiтностi величина доходу (виручки) 
вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Товариства за 
2011 рiк склала 572,5 тис. грн.., непрямi податки та iншi 
вирахування з доходу 161,5 тис. грн.. На думку аудиторiв 
бухгалтерський облiк доходiв Товариства вiд реалiзацiї товарiв 
(робiт, послуг) в усiх суттєвих аспектах ведеться у вiдповiдностi 
до норм П(С)БО 15. Iншi доходи Бухгалтерський облiк iнших 
доходiв здiйснюється Товариством у вiдповiдностi до вимог 
П(С)БО 15 на окремих субрахунках рахункiв 71 "Iншi 
операцiйнi доходи" та 74 "Iншi доходи". Величина iнших 
операцiйних доходiв Товариства, нарахованих за 2011 року, 
склала 396,5 тис. грн. Величина iнших доходiв Товариства, 
нарахованих за 2011 року, склала 21,0 тис. грн. На думку 
аудиторiв, бухгалтерський облiк iнших доходiв Товариства в 
усiх суттєвих аспектах ведеться у вiдповiдностi до норм П(С)БО 
15. Витрати На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства 
ведеться вiдповiдно до норм Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 16 ?Витрати?, затвердженого наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99 р. № 318 (зi змiнами 
i доповненнями) (далi - П(С)БО 16). Вiдображення витрат 
Товариства за 2011 рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках 
облiку витрат згiдно Плану рахункiв бухгалтерського облiку та 
Iнструкцiї № 291 з використанням 9-го класу рахункiв. 
Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюється на 
пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних 
робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових 
документiв. За результатами аудиторської перевiрки 
встановлено, що данi, якi вiдображено в журналах-ордерах та 
оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам, в 
основному вiдповiдають первинним документам та даним 
фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. Собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2011 р. склала 



484,5 тис. грн.. Iншi операцiйнi витрати Товариства за 2011 рiк 
склали 444,8 тис. грн. Iншi витрати Товариства за 2011 р. склали 
96,2 тис. грн.. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 
становить за 2011 рiк суму 4,1 тис. грн. Таким чином, з 
урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених 
Товариством за 2011 рiк, фiнансовим результатом дiяльностi 
Товариства став збиток у розмiрi 201,1 тис. грн. Аудитори 
вважають, що звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк в усiх 
суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i 
структуру доходiв та витрат Товариства. З урахуванням суми 
непокритого збитку станом на 31.12.2010 року в сумi 184,5 тис. 
грн., сума непокритого збитку Товариства станом на 31.12.2011 
року складає 385,6 тис. грн. Довiдка про фiнансовий стан 
Товариства додається. Довiдка про фiнансовий стан Приватного 
акцiонерного товариства "БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП" станом 
на 31 грудня 2011 року м. Київ 01 березня 2012 року Аналiз 
фiнансового стану Товариства проведено на пiдставi даних 
форми № 1-м "Баланс" станом на 31.12.2010 року та станом на 
31.12.2011 року, та форми № 2-м "Звiт про фiнансовi 
результати" за 2010 рiк та за 2011 рiк. На пiдставi даних 
фiнансової звiтностi Товариства аудиторами були розрахованi 
окремi фiнансовi показники, якi наведенi в Таблицi 4. Аналiз 
фiнансового стану Приватного акцiонерного товариства 
"БШЛОЦЕРКШВСШЛЬРИБГОСП" станом на 31 грудня 2011 
року Таблиця 4 Показник Формула розрахунку Значення 
показника 31.12.2010 31.12.2011 1 2 3 4 Коефiцiєнт абсолютної 
лiквiдностi Ф1(р.220+р.230+р.240) / Ф1 р.620 0,0814 0,0417 
Коефiцiєнт покриття Ф1 р. 260 / Ф1 р. 620 0,8786 35,1701 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Ф1 р. 260 / ( Ф1 р. 480 + р. 620) 
0,4852 0,9340 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 
(платоспроможностi, автономiї) Ф1 р.380 / Ф1 р.280 0,8636 
0,0850 Коефiцiєнт покриття зобов?язань власним капiталом 
Ф1(р.430+р.480+р.620+ р.630) / Ф1 р.380 0,1579 10,7605 Чистий 
оборотний капiтал (тис. грн.) Ф1 р.260 ? р.620 -7,9 5 323,7 
Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф2 р.220 або р.225 (або р. 
150 ф. № 2-м) )/Ф1(р. 280 (гр..3) + р. 280 (гр.. 4))/2 -0,2303 
-0,0085 Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi Ф 1 р. 380 / (Ф 1 р. 
480 + Ф 1 р. 620) 6,3316 0,0929 Виходячи з вищевикладеного та 
узагальнюючи результати проведеного аналiзу фiнансового 
стану можемо зробити висновок, що станом на 31.12.2011 року 
фiнансовий стан Товариства задовiльний. Данi показники, що 
характеризують фiнансовий стан та платоспроможнiсть 
Товариства станом на 31.12.2011 року, свiдчить про подальшу 
можливiсть безперервного функцiонування Товариства як 
суб'єкта господарювання. Аудитором не виявлено iснування 
подiй або умов та вiдповiдних дiлових ризикiв, якi можуть 
поставити пiд сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання 
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi ( МСА 
570 "Безперервнiсть"). Генеральний директор Величко О.В. 
(сертифiкат аудитора серiя А № 005182, виданий рiшенням 
Аудиторської палати України № 109 вiд 23.04.2002 року, 
продовжений рiшенням Аудиторської палати України № 175/6 
вiд 29.03.2007 року до 23.04.2012 року) Дата аудиторського 
висновку: 01 березня 2012 року

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 

Основними товарами, що виробляє пiдприємство, є товарна 
риба, рибопосадковий матерiал, копчена риба, а також надання 
послуг населенню з будiвництва. сновними ринками збуту 
продукцiї є ринки м. Києва та Бiлої Церкви, а також 
Бiлоцеркiвський КХП. Виробництво риби є сезонним. 
Найбiльшi обсяги виробництва риби припадають на весняний та 
осiннiй перiоди. Конкурентами товариства можна вважати всi 



діяльності емітента, заходи емітента 
щодо зменшення ризиків, захисту своєї 
діяльності та розширення виробництва 
та ринків збуту; про канали збуту й 
методи продажу, які використовує 
емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; 
інформація про особливості стану 
розвитку галузі виробництва, в якій 
здійснює діяльність емітент, рівень 
впровадження нових технологій, нових 
товарів, його положення на ринку; 
інформація про конкуренцію в галузі, 
про особливості продукції (послуг) 
емітента; перспективні плани розвитку 
емітента; кількість постачальників за 
основними видами сировини та 
матеріалів, що займають більше 10 
відсотків в загальному об'ємі 
постачання

рибоводнi структури Київської областi.

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

Основних придбань активiв за останнi п'ять рокiв на 215,3 
тис.грн.

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

Всi основнi засоби перебувають у власностi Товариства. 
Обмежень на використання основних засобiв емiтента не iснує.

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

На дiяльнiсть пiдприємства iстотно впливають негативнi 
природнi явища, податкова полiтика держави, екологiчнi 
проблеми.

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

Фактiв виплати штрафiв та компенсацiй не було.

Опис обраної політики щодо Фiнансування дiяльностi здiйснюються власними коштами та 



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

позичиними коштами.

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

1. Договiр позики б/н вiд 21.02.2011 року, вартiсть договору 5 
000 тис. грн. Повернено 200 тис. грн. 2. Договiр позики №2 вiд 
10.08.2011 року, вартiсть договору 858 тис. грн.

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)

На найближче майбутнє планується пiдвищити обсяги 
виробництва.

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

За звiтний рiк дослiджень та розробок не має.

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

1. Дата вiдкриття провадження у справi: 19.09.2011 р. Позивач: 
Заступник прокурора Київської областi в iнтересах держави в 
особi Фонду державного майна України; вiдповiдач: ПрАТ 
"Бiлоцеркiвсiльрибгосп"; змiст та розмiр позовних вимог про 
визнання недiйсним договору та повернення майна вартiстю 6 
181 914,00 грн. Суди, в яких розглядалася справа: 
Господарський суд Київської областi, Київський апеляцiйний 
господарський суд. Поточний стан розгляду: подано касацiйну 
скаргу. 2. Дата вiдкриття провадження у справi: 24.02.2011 р. 
Позивач: ВАТ "Укртелеком"; вiдповiдач: ПрАТ 
"Бiлоцеркiвсiльрибгосп"; змiст та розмiр позовний вимог про 
стягнення боргу, пенi, iнфляцiйних збиткiв та 3% рiчних, сума 
позову - 1178,17 грн. Суд, в якому розглядалася справа: 
Господарський суд Київської областi. Поточний стан розгляду: 
провадження у справi припинено у зв язку з вiдсутнiстю 
предмету спору.

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 вiдсутня.

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

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

Найменування 
основних 

Власні основні засоби 
(тис. грн.)

Орендовані основні 
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього 
(тис. грн.)



засобів на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

1. Виробничого 
призначення: 808.100 933.700 0.000 0.000 808.100 933.700

будівлі та 
споруди 790.900 739.000 0.000 0.000 790.900 790.900

машини та 
обладнання 14.400 116.600 0.000 0.000 14.400 116.600

транспортні 
засоби 0.000 54.300 0.000 0.000 0.000 54.300

інші 2.800 23.800 0.000 0.000 2.800 23.800

2. 
Невиробничого 
призначення:

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

будівлі та 
споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

машини та 
обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

транспортні 
засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Усього 808.100 933.700 0.000 0.000 808.100 933.700

Опис Основнi засоби вiдображаються в балансi за первiсною вартiстю. На початок року власнi 
основнi засоби врахованi на балансi за первiсною вартiстю в сумi 1676,3 тис.грн., на 
кiнець року - 1891,6 тис.грн. Протягом 2011 року первiсна вартiсть власних основних 
засобiв Товариства збiльшилась на 215,3 тис.грн. Вибуття не було. Дооцiнка основних 
засобiв протягом 2011 року не проводилась. Знос нараховується прямолiнiйним 
методом, виходячи з строку корисної експлуатацiї. Знос основних засобiв станом на 
31.12.2011 р. складає 957,9 тис.грн. Ступiнь зносу власних основних засобiв становить в 
середньому 50,6%. Обмежень щодо використання власних основних засобiв не iснує.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування 
показника За звітний період За попередній період

Розрахункова 
вартість чистих 
активів (тис. грн) 

545.200 746.500

Статутний капітал 
(тис. грн.) 443.000 443.000

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн) 

443.000 443.000

Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з 



Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв 
акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. 
Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - 
рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований 
статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 102.2 тис.грн. 
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 
102.2 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України 
дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних)

Дата 
погашення

Кредити банку X 0.000 X X

у тому числі:  

Зобов'язання за цінними 
паперами

X 0.000 X X

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним 
випуском):

X 0.000 X X

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним власним 
випуском):

X 0.000 X X

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випуском):

X 0.000 X X

за векселями (всього) X 0.000 X X

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

X 0.000 X X

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

X 0.000 X X

Податкові зобов'язання X 0.000 X X

Фінансова допомога на 
зворотній основі

X 0.000 X X

Інші зобов'язання X 5658.000 X X

Усього зобов'язань X 5658.000 X X

Опис: Зобов'язання згiдно договорiв позики №б/н вiд 21.02.2011р., №2 вiд 



10.08.2011р.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом періоду

Дата виникнення 
події

Дата оприлюднення Повідомлення 
у стрічці новин Вид інформації

1 2 3

17.02.2011 22.02.2011 Зміна складу посадових осіб емітента

14.03.2011 14.03.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

02.03.2011 03.03.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

28.02.2011 28.02.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

25.02.2011 25.02.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

24.02.2011 24.02.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

23.02.2011 23.02.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

22.02.2011 22.02.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

21.02.2011 22.02.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

18.02.2011 22.02.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

16.05.2011 17.05.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

12.05.2011 12.05.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

29.04.2011 03.05.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

26.04.2011 27.04.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

20.04.2011 20.04.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

12.04.2011 14.04.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

05.04.2011 07.04.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента



30.03.2011 30.03.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

22.03.2011 23.03.2011 Одержання позики на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

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

1 2011 2 1

2 2010 1 0

3 2009 1 0

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

Так Ні

Реєстраційна комісія X

Акціонери X

Реєстратор X

Депозитарій X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє. Ні

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

Так Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє. Ні



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

Та
к Ні

Реорганізація X

Внесення змін до статуту товариства X

Прийняття рішення про зміну типу товариства X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

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

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

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє. Ні

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

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

(осіб)

1 Кількість членів наглядової ради 3

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

3 Кількість представників держави 0

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

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох 
років? 3

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

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено

Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено



Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 
акціонерами? (так/ні)

Н
і

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

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

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): Якi передбаченi чинним законадавством. X

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

Так Ні

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

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

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

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

Інше (запишіть) Iнше 
вiдсутнє.

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

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 



Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років? 1.00 

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

Загальні збори 
акціонерів

Засідання 
наглядової 

ради

Засідання 
правління

1 Члени правління (директор) Так Так Так

2 Загальний відділ Ні Ні Ні

3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні

4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні

5 Секретар правління Ні Ні Ні

6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні

7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні

8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні

9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу 
з акціонерами Ні Ні Ні

10
Інше(запишіть): Iнша посадова особа 
акцiонерного товариства, яка вiдповiдає за 
зберiгання протоколiв вiдсутня. 

Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних 
зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих 
питань?

Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів) Так Ні Ні Ні

Затвердження річного 
фінансового звіту або балансу чи 
бюджету 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
правління Ні Так Ні Ні

Обрання та відкликання членів 
правління Ні Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
наглядової ради Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів Так Ні Ні Ні



наглядової ради 

Обрання та відкликання голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів правління Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів наглядової 
ради 

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів правління 

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про 
додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій 

Так Ні Ні Ні

Затвердження аудитора Так Ні Ні Ні

Затвердження договорів, щодо 
яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та 
обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні

1 Положення про загальні збори акціонерів X

2 Положення про наглядову раду X

3 Положення про виконавчий орган (правління) X

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

5 Положення про ревізійну комісію X

6 Положення про акції акціонерного товариства X

7 Положення про порядок розподілу прибутку X

8 Інше (запишіть): iншi документи вiдсутнi

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



Інформація 
розповсюджуєтьс

я на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 
ДКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомленн

я 
безпосереднь

о в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документі

в 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 

інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства 

1

Фінансова 
звітність, 
результати 
діяльності 

Так Так Так Так Ні

2

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

Ні Так Так Так Ні

3

Інформація 
про склад 
органів 
управління 
товариства 

Так Так Так Так Ні

4
Статут та 
внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Ні

5

Протоколи 
загальних 
зборів 
акціонерів 
після їх 
проведення 

Ні Так Так Так Ні

6

Розмір 
винагороди 
посадових 
осіб 
акціонерног
о товариства 

Ні Так Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

Так Ні

1 Не проводились взагалі X

2 Менше ніж раз на рік X



3 Раз на рік X

4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Правління або директор X

Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi.

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

З якої причини було змінено аудитора? 

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) Вiдсутнi iншi причини.

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

Так Ні

Ревізійна комісія X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) Iншi органи перевiрку не проводили.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X



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

Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Так Ні

1 Випуск акцій X

2 Випуск депозитарних розписок X

3 Випуск облігацій X

4 Кредити банків X

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

6 Інше (запишіть): Позики iнщих юридичнiх осiб. X

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X

Не визначились 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Не визначились 

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

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

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень особи X



Не задовольняли умови договору з особою X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів X

суду X

Інше (запишіть) У зв'язку з прийняттям рiшення про дематерiалiзацiю акцiй.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? 
(так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття: 24.03.2012 ; яким органом управління прийнятий: д/в 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні) ; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в 

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та 
причини такого відхилення протягом року д/в 

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Емiтент не є фiнансовою установаю, згiдно цього i не заповнює роздiл "Звiт про корпоративне управлiння".

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

-

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу 
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або 
споживачам фінансових послуг.

-

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому 
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

-

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

-

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю).

-

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової 
установи розмір, або їх відсутність.



-

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

-

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової 
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

-

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

-

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом 
року.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські 
послуги фінансовій установі.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися 
фінансовій установі протягом року.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або 
суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом 
останіх п`яти років.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською 
палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що 
підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг.

-

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність 
механізму розгляду скарг.

-

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я 
та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

-

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду 
фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість 



скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

-

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність 
позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

-

Річна фінансова звітність

КОДИ

Дата(рік, місяць, 
число) 31.12.2011

Підприємство Приватне акцiонерне товариство 
"БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП" за ЄДРПОУ 00476688

Територія за КОАТУУ 322048100
1

Організаційно-
правова форма 

господарювання
Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного 
управління за КОДУ -

Вид економічної 
діяльності за КВЕД 05.02.0

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума

Адреса 09114 село Вiльна Тарасiвка вул. Травнева 2-А

Середня кількість 
працівників 21

Баланс на 31.12.2011

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 030 807.2 933.7

- первісна вартість 031 1676.3 1891.6

- знос 032 ( 869.1 ) ( 957.9 )



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 0.0 0.0

Інші необоротні активи 070 0.0 0.0

Усього за розділом I 080 807.2 933.7

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 10.6 4653.9

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 27.5 81.5

- первісна вартість 161 38.7 92.7

- резерв сумнівних боргів 162 ( 11.2 ) ( 11.2 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.0 620.5

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 13.8 80.7

Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті 230 5.3 6.5

- у тому числі в касі 231 0.0 0.0

- в іноземній валюті 240 0.0 0.0

Інші оборотні активи 250 0.0 36.4

Усього за розділом II 260 57.2 5479.5

III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 1.4

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0

Баланс 280 864.4 6414.6

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 443.0 442.7

Додатковий вкладений капітал 320 488.0 488.1



Резервний капітал 340 0.0 0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -184.5 -385.6

Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )

Усього за розділом I 380 746.5 545.2

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0.0 2.8

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 52.8 5710.8

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0.0 0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 530 20.6 23.0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом 550 22.3 4.4

- зі страхування 570 4.0 4.7

- з оплати праці 580 7.8 8.5

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0.0 0.0

Інші поточні зобов'язання 610 10.4 115.2

Усього за розділом IV 620 65.1 155.8

V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0

Баланс 640 864.4 6414.6

Примітки

Керівник Печонкiн Анатолiй Олександрович

Головний бухгалтер Тищенко Андрiй Борисович

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) 010 572.5 35.0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 161.5 ) ( 6.0 )



Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 411.0 29.0

Інші операційні доходи 040 396.5 275.0

Інші доходи 050 21.0 0.0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 828.5 304.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 080 484.5 258.0

Інші операційні витрати 090 ( 444.8 ) ( 76.0 )

у тому числі: 091 0.0 0.0

092 ( 0.0 ) ( 0.0 )

Інші витрати 100 ( 96.4 ) ( 0.0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 1025.7 ) ( 334.0 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 ( 197.2 ) ( )

Податок на прибуток 140 ( 4.1 ) ( 1.0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 ( 201.3 ) ( 31.0 )

Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0.0 ) ( 0.0 )

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни 
вартості поточних біологічних активів

201 ( 0.0 ) ( 0.0 )

Витрати від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції та витрати від 
зміни вартості поточних біологічних активів

202 0.0 0.0

Примітки д/в

Керівник Печонкiн Анатолiй Олександрович

Головний бухгалтер Тищенко Андрiй Борисович

Примітки д/в

Керівник Печонкiн Анатолiй Олександрович

Головний бухгалтер Тищенко Андрiй Борисович
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