
Титульний аркуш 
 

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

Голова  правлiння    Зануда О.П. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП  
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2012 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 Приватне акцiонерне товариство "ОБУХIВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 00445914 
1.4. Місцезнаходження емітента 
 08703, Україна, Київська обл., м.Обухiв, вул. Каштанова, буд. 1 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 04572-50018, 04572-65012 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 obmol@i.kiev.ua  
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії  
 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у     

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці  в мережі Інтернет  
 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента:  
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 
    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 
    в) банки, що обслуговують емітента X 
    г) основні види діяльності X 
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
    е) інформація про рейтингове агентство  
    є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)  
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці  
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів X 
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
9. Відомості про цінні папери емітента:  
    а) інформація про випуски акцій емітента X 
    б) інформація про облігації емітента  
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    г) інформація про похідні цінні папери  
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу  
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
    в) інформація про зобов'язання емітента X 
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду 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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку X 
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 
до Комісії) X 
27. Аудиторський висновок X 
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності  
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки: 
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з 
тим, що Товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств.  
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової 
оцiнки. 
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не 
заповнюють iнформацiю про органи управлiння. 
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 
часток, паїв); iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi; iнформацiя про 
дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; опис 
бiзнесу; iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв 
не надаються, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних 
товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 
випускало iншi цiннi папери. 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 
похiднi цiннi папери. 
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що 
Товариство не викупало власних акцiй протягом звiтного перiоду. 
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не надається, тому що форма iснування 
цiнних паперiв Товариства бездокументарна. 
Iнформацiя, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не випускало 
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.  
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, 



не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського облiку. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльовi 
облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "ОБУХIВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПрАТ "ОБУХIВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" 
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 
 08703 
3.1.5. Область, район 
 Київська обл. 
3.1.6. Населений пункт 
 м.Обухiв 
3.1.7. Вулиця, будинок 
 вул. Каштанова, буд. 1 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 ААБ № 616682 
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 22.08.1995 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Виконавчий комiтет Обухiвської мiської ради 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 3 202 678,5 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 3 202 678,5 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Безбалансове вiддiлення в м.Українка ПАТ "Промiнвестбанк" 
3.3.2. МФО банку 
 300012 
3.3.3. Поточний рахунок 
 26002601003035 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 КРД "Райффайзен Банк Аваль" 
3.3.5. МФО банку 
 322904 
3.3.6. Поточний рахунок 
 2600861178811 
3.4. Основні види діяльності 
 10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру 
 10.52 - Виробництво морозива 
 46.11 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими 
тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами 
 
 
 
 



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

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі Державний орган, що видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 
Придбання,зберiгання,перевезен

ня, використання прекурсорiв 
592700 09.09.2011 Державний комiтет України з 

питань контролю за 
наркотиками 

19.08.2016 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї виданої лiцензii прогнозується її 
продовжити. 

Викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами 

3223110100-48 30.12.2009 Державне управлiння охорони 
навколишнього природного 

середовища в Київськiй 
областi 

30.12.2014 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї виданого дозволу прогнозується його 
продовжити. 

Дозвiл  на розмiщення вiдходiв 
на 2013 рiк 

522-14 04.09.2012 Державне управлiння охорони 
навколишнього природного 

середовища в Київськiй 
областi 

31.12.2013 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї виданого дозволу прогнозується його 
продовжити. 

Дозвiл на спецiальне 
водокористування 

283/14 08.11.2012 Державне управлiння охорони 
навколишнього природного 

середовища в Київськiй 
областi 

01.01.2016 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї виданого дозволу прогнозується його 
продовжити. 

 
6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Голова  правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Зануда Олексiй Петрович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СК 918644 13.10.1998 Обухiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1949 
6.1.5. Освіта 
 вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 45 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Обухiвський молокозавод, головний iнженер 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: Керує роботою Правлiння, без довiреностi представляє 
iнтереси Товариства та здiйснює iншi дiї вiд iменi Товариства, пiдписує довiреностi, договори та 
iншi документи вiд iменi Товариства, розподiляє обовязки мiж членами Правлiння.  
Заробiтна плата голови правлiння установлена i узгоджена на зборах акцiонерiв при обраннi 



голови правлiння (протокол №29 вiд 29 квiтня 2008 року). У натуральнiй формi винагорода не 
виплачувалась. Змiн в  в персональному складi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад - головний 
iнженер. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
 
6.1.1. Посада 
 Заступник Голови правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Клименко Олексiй Iванович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СК 035788 29.11.1995 Обухiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1952 
6.1.5. Освіта 
 вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 34 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Подiльський гормолзавод, нач. ц/м цеху. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки:  
Приймає участь у засiданнях правлiння, в розробцi основних напрямкiв розвитку Товариства, 
внутрiшнiх i нормативних документiв Товариства, має право другого пiдпису документiв. 
Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася, в т.ч. i у 
натуральному виглядi. Змiн в персональному складi не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 34 роки. Перелiк попереднiх посад 
- iнженер-технолог, майстер, iнженер з охорони працi, завiдувач лабораторiєю, нач.ц/м цеху. На 
заводi обiймає посаду - головного iнженера. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких 
iнших пiдприємствах. 
 
6.1.1. Посада 
 Головний бухгалтер,член правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Клещук Ольга Михайлiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СК 502772 20.03.1997 Обухiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1967 
6.1.5. Освіта 
 вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 15 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Обухiвський хлiбохарчокомбiнат, економiст. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки як Члена Правлiння: Приймає участь у засiданнях правлiння, 
в розробцi основних напрямкiв розвитку Товариства, внутрiшнiх i нормативних документiв 
Товариства. 
Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. 



Змiн в персональному складi  не було.  
Повноваження та обов'язки як Головного бiхгалтера: органiзовує та веде бухгалтерський облiк. 
ВВинагорода за 2012 рiк -  88527 грн.  У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiн в 
персональному складi  не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Стаж керiвної роботи -  15 рокiв.  Перелiк попереднiх посад - кондитер, начальник 
цеху,економiст. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
 
6.1.1. Посада 
 Член правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Курченко Сергiй Васильович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СК 189217 07.05.1996 Обухiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1967 
6.1.5. Освіта 
 вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 22 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Обiймає посаду начальника виробничого цеху ПрАТ "Обухiвський молокозавод". 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: Приймає участь у засiданнях правлiння, в розробцi основних 
напрямкiв розвитку Товариства, внутрiшнiх i нормативних документiв Товариства. Винагорода, 
у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не 
виплачувалася. Змiн в персональному складi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи -  22 рiк. Перелiк попереднiх посад -  старший  
майстер.  На заводi обiймає посаду -  начальник виробничого цеху. Посадова особа не обiймає 
посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
 
6.1.1. Посада 
 Член правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ленда Лiдiя Сергiївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СМ 083047 11.05.1999 Обухiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1956 
6.1.5. Освіта 
 базова вища, Бiлоцеркiвський мясомолочний технiкум 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 23 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Обiймає посаду начальника лабораторiї ПрАТ "Обухiвський молокозавод" 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: Приймає участь у засiданнях правлiння, в розробцi основних 
напрямкiв розвитку Товариства, внутрiшнiх i нормативних документiв Товариства. Винагорода, 
у тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не 
виплачувалася. Змiн в персональному складi  не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 



посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад - iнженер-
диспетчер, лаборант, iнженер-мiкробiолог, начальник змiни. На заводi обiймає посаду - 
начальник лабораторiї. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
 
6.1.1. Посада 
 Голова наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Зануда Максим Олексiйович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СТ 257733 20.04.2011 Обухiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1976 
6.1.5. Освіта 
 вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 11 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ СП  "Украфлора", фiнансовий директор. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: Керує роботою наглядової ради Товариства. Винагорода, у 
тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не 
виплачувалася. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи -  11 рокiв. Перелiк попереднiх 
посад - бухгалтер, заступник головного бухгалтера, заступник директора по фiнансах. Посадова 
особа обiймає посаду фiнансового директора на пiдприємствi ТОВ СП "Украфлора", яке 
знаходиться в м.Києвi, вул. Салютна, буд.28. 
 
6.1.1. Посада 
 Член наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Алексанян Ельдар Єрвандович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СМ 082764 27.04.1999 Обухiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1961 
6.1.5. Освіта 
 вища, Азейбарджанський полiтехнiчний iнститут 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 5 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Обiймає посаду iнженера з постачання ПрАТ "Обухiвський молокозавод" 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: Приймає участь у засiданнях наглядової ради, розробленнi 
положень, якими регулюються питання, повязанi з дiяльнiстю товариства. Винагорода посадовiй 
особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Змiни посадової особи у звiтному 
перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної 
роботи - 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад -  машинiст, старший диспетчер, експедитор. На 
заводi обiймає посаду - iнженер з постачання. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких 
iнших пiдприємствах. 



6.1.1. Посада 
 Член наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Березовий Вiктор Олексiйович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СК 295215 10.09.1996 Обухiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1963 
6.1.5. Освіта 
 вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 22 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Обiймає посаду начальника змiни ПрАТ "Обухiвський молокозавод". 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: Приймає участь у засiданнях наглядової ради, розробленнi 
положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства. Винагорода, у тому 
числi у натуральнiй формi, посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не 
виплачувалася. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.  Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 22 роки. Перелiк попереднiх посад 
-  майстер, змiнний майстер, iнженер-радiолог.  На заводi обiймає посаду - начальник змiни. 
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
 
6.1.1. Посада 
 Член наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Малишева Ольга Петрiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СМ 198772 19.01.2000 Обухiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1965 
6.1.5. Освіта 
 середня 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Обiймає посаду лаборант хiмiко-бактерiологiчного аналiзу ПрАТ "Обухiвський 
молокозавод", до цього не працювала. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: Виконує обов'язки члена  Наглядової ради. Винагорода, у 
тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не 
виплачувалася. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - немає. Перелiк попереднiх посад - 
лаборантхiмiчного аналiзу. На заводi обiймає посаду - лаборант хiмiко-бактерiологiчного 
аналiзу. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
 
6.1.1. Посада 
 Член наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Удод Григорiй Петрович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СМ 230474 10.04.2000 Обухiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1967 
6.1.5. Освіта 
 вища, Київський унiверситет iм.Тараса Шевченка 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Обухiвська середня школа №5, вчитель. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: Виконує обов'язки члена Наглядової ради. Винагорода, у 
тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не 
виплачувалася. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи -  немає. Перелiк попереднiх посад - 
вчитель. Посадова особа обiймає посаду вчителя в середнiй школi №5, яка знаходиться в 
м.Обуховi, вул. Лермонтова, буд.24 
 
6.1.1. Посада 
 Голова ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Громська Тетяна Миколаївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СК 597223 10.04.2000 Обухiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1962 
6.1.5. Освіта 
 вища, Київський iнститут харчової промисловостi 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 15 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Обiймає посаду  головного технолога ПрАТ "Обухiвський молокозавод". 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки:  Здiйснює контроль i перевiрку фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства, перевiряє достовiрнiсть облiку, звiтностi i розрахункiв, виконання 
положень Статуту, правил i iнструкцiй, якi регламентують дiяльнiсть товариства. Винагорода, у 
тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не 
виплачувалася. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад 
- робоча, завiдувач лабораторiєю. На заводi обiймає посаду - головного технолога. Посадова 
особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
 
6.1.1. Посада 
 Член ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Богослов Оксана Iванiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 



 СМ 532057 12.06.2003 Обухiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1972 
6.1.5. Освіта 
 базова вища, Iллiчевський механiко-технологiчний технiкум молочної промисловостi 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Обiймає посаду комiрника ПрАТ "Обухiвський молокозавод". 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: Виконує обов'язки члена ревiзiйної комiсiї. Винагорода, у 
тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не 
виплачувалася. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи -  немає. Перелiк попереднiх посад -  
навчання в технiкумi, сиророб. На заводi обiймає посаду - комiрника. Посадова особа не обiймає 
посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
 
6.1.1. Посада 
 Член ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Недашкiвська Людмила Константинiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СК 128240 19.03.1996 Обухiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 
6.1.4. Рік народження 
 1967 
6.1.5. Освіта 
 базова вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Приватний пiдприємець. 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: Виконує обовязки члена ревiзiйної комiсiї. Винагорода, у 
тому числi у натуральнiй формi, посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не 
виплачувалася. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - немає. Перелiк попереднiх посад - 
лаборант хiмiчного аналiзу. На заводi не працює.Посадова особа займається пiдприємницькою 
дiяльнiстю. 
 
 
 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 
видав) або 

ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Голова  правлiння Зануда Олексiй 
Петрович 

СК 918644 
13.10.1998 
Обухiвське РВ ГУ 
МВС України в 
Київськiй обл. 

 185 409 60,7865 185 40
9 

0 0 0 

Заступник Голови 
правлiння, 
Головний iнженер 

Клименко Олексiй 
Iванович 

СК 035788 
29.11.1995 
Обухiвське РВ ГУ 
МВС України в 
Київськiй обл. 

 25 543 8,3743 25 543 0 0 0 

Головний 
бухгалтер,член 
правлiння 

Клещук Ольга 
Михайлiвна 

СК 502772 
20.03.1997 
Обухiвське РВ ГУ 
МВС України в 
Київськiй обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Курченко Сергiй 
Васильович 

СК 189217 
07.05.1996 
Обухiвське РВ ГУ 
МВС України в 
Київськiй обл. 

 1 097 0,3597 1 097 0 0 0 

Член правлiння Ленда Лiдiя 
Сергiївна 

СМ 083047 
11.05.1999 
Обухiвське РВ ГУ 
МВС України в 
Київськiй обл. 

 15 707 5,1495 15 707 0 0 0 

Голова наглядової 
ради 

Зануда Максим 
Олексiйович 

СТ 257733 
20.04.2011 
Обухiвське РВ ГУ 
МВС України в 

 21 334 6,9944 21 334 0 0 0 



Київськiй обл. 
Член наглядової 
ради 

Алексанян Ельдар 
Єрвандович 

СМ 082764 
27.04.1999 
Обухiвське РВ ГУ 
МВС України в 
Київськiй обл. 

 1 097 0,3597 1 097 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Березовий Вiктор 
Олексiйович 

СК 295215 
10.09.1996 
Обухiвське РВ ГУ 
МВС України в 
Київськiй обл. 

 0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Малишева Ольга 
Петрiвна 

СМ 198772 
19.01.2000 
Обухiвське РВ ГУ 
МВС України в 
Київськiй обл. 

 975 0,3197 975 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Удод Григорiй 
Петрович 

СМ 230474 
10.04.2000 
Обухiвське РВ ГУ 
МВС України в 
Київськiй обл. 

 853 0,2797 853 0 0 0 

Голова ревiзiйної 
комiсiї 

Громська Тетяна 
Миколаївна 

СК 597223 
10.04.2000 
Обухiвське РВ ГУ 
МВС України в 
Київськiй обл. 

 15 829 5,1895 15 829 0 0 0 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Богослов Оксана 
Iванiвна 

СМ 532057 
12.06.2003 
Обухiвське РВ ГУ 
МВС України в 
Київськiй обл. 

 731 0,2397 731 0 0 0 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Недашкiвська 
Людмила 
Константинiвна 

СК 128240 
19.03.1996 
Обухiвське РВ ГУ 
МВС України в 
Київськiй обл. 

 853 0,2797 853 0 0 0 

Усього 269 428 88,3324 269 42
8 

0 0 0 

 



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
Кількість за видами акцій 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Кількість за видами акцій 
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 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Зануда Олексiй 
Петрович 

СК 918644 13.10.1998 Обухiвське РВ ГУ 
МВС України в Київськiй обл. 

 185 409 60,7865 185 40
9 

0 0 0 

Усього 185 409 60,7865 185 40
9 

0 0 0 

 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 
чергові позачергові Вид загальних зборів X  

Дата проведення 04.04.2012 
Кворум зборів 90,81 
Опис Перелiк питань порядку денного: 

1. Про обрання лiчильної комiсiї, секретаря загальних зборiв акцiонерiв та 
затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв. 
 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства 
за 2011 р. Перспективи розвитку на 2012 рiк. 
 3. Звiт Наглядової ради за 2011 рiк. 
 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 
 5. Затвердження рiчного звiту, балансу, фiнансового результату товариства та 
висновку зовнiшнього аудиту за 2011 р. 
 6. Про розподiл прибутку за 2011 р., порядок та термiн виплати дивiдендiв. 
 7. Про внесення змiн та доповнень до Статуту товариства. 
 
Порядок денний формувався Наглядовою радою, пропозицiй до порядку денного 
не надходили. 
 
Результати розгляду  питань порядку денного: 
З першого питання порядку денного вирiшили:  
1.Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства у 
наступному складi: 
Голова лiчильної комiсiї - Безсонова Н.П. 
Члени лiчильної комiсiї - Медведчук О.В. 
1.2.Обрати секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Коротєєву 
Т.Д. 
1.3.Затвердити наступний регламент роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства : 
Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства до 30 хв. 
Час для виступу учасникiв рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства у 
дебатах та обговореннях з питань порядку денного- до 5 хв. 
Час для вiдповiдей на питання - до 5 хв. 
Р  Роботу рiчних загальних зборiв Товариства закiнчити до 17.00 год 04 квiтня 
2012 року. 
Рiшення з питань, що розглядаються на загальних зборах акцiонерiв Товариств 
ухвалюється за результатами голосування. Голосування на загальних зборах 
Товариства з питань порядку денного проводиться вiдкритим голосуванням. 
Усi питання та пропозицiї з питань порядку денного рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства надаються у письмовому виглядi Головi зборiв через 
членiв лiчильної комiсiї, що присутнi в залi iз зазначенням прiзвища акцiонера, 
який подає питання або пропозицiю. 
Протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Голова та 
секретар рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
Усi iншi питання, якi виникають пiд час проведення рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та 
чинного законодавства України. 
 
З другого питання порядку денного вирiшили: 
2.1. Затвердити звiт правлiння Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк (додається). 
2.2.Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2012 роцi. 
 



З третього питання порядку денного вирiшили: 
3.1.Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 
 
З четвертого питання порядку денного вирiшили: 
4.1.Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2011р 
 
З п'ятого питання порядку денного вирiшили: 
5.1.Затвердити рiчний звiт, баланс Товариства за 2011 рiк та висновок 
зовнiшнього аудиту за 2011 рiк.  
 
З шостого питання порядку денного вирiшили: 
6.1.Спрямувати на виплату дивiдендiв прибуток за 2011 фiнансовий рiк в сумi 
442274 грн 65 коп. Нарахувати дивiдендiв на 1 акцiю 1 грн 45 коп ( для виплати за 
вирахуванням прибуткового податку 1,38 грн). Дата початку виплати дивiдендiв 
01 червня 2011 року. Дата закiнчення виплати дивiдендiв 30 червня 2011 р. 
Дивiденди виплатити акцiонерам через касу пiдприємства. Товариство повiдомляє 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк 
їх виплати по телефону . 
 
З сьомого питання порядку денного вирiшили: 
7.1. Змiни i доповнення до Статуту не вносити. 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
24.06.1996 198/1-96 Фiнуправлiння 

Київської 
облдержадмiнiстрацiї 

- Акція проста 
документарн

а іменна 

Документар
ні іменні 

10,5 1 226 12 873 100 

Опис 
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках, фондових бiржах торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась.  Фактiв лiстингу/делiстингу на фондових 
бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 198/1-96 вiд 24.06.1996 р., видане Фiнуправлiнням Київської облдержадмiнiстрацiї, 
втратило чиннiсть. 

26.11.1997 953/1/97 Управлiння Державної 
комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 
ринку в м.Києвi та 
Київськiй областi 

- Акція проста 
документарн

а іменна 

Документар
ні іменні 

10,5 149 455 1 569 277,5 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках, фондових бiржах торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась.  Фактiв лiстингу/делiстингу на фондових 
бiржах не було. Мета додаткової емiсiї - залучення додаткових коштiв. Спосiб розмiщення - закрите (приватне). Свiдоцтво про реєстрацiю 
випуску акцiй № 953/1/97 вiд 26.11.1997 р., видане видане Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та 
Київськiй областi ,втратило чиннiсть. 

09.07.1998 579/10/1/98 Управлiння Державної 
комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 
ринку в м.Києвi та 
Київськiй областi 

- Акція проста 
документарн

а іменна 

Документар
ні іменні 

10,5 227 455 2 388 277,5 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках, фондових бiржах торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась.  Фактiв лiстингу/делiстингу на фондових 
бiржах не було. Мета додаткової емiсiї - залучення додаткових коштiв. Спосiб розмiщення - закрите (приватне). Свiдоцтво про реєстрацiю 
випуску акцiй № 579/10/1/98 вiд 09.07.1998 р., видане Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та 
Київськiй областi , втратило чиннiсть. 

09.12.1999 912/10/1/99 Управлiння Державної 
комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 
ринку в м.Києвi та 
Київськiй областi 

- Акція проста 
документарн

а іменна 

Документар
ні іменні 

10,5 149 455 1 569 277,5 100 

Опис На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках, фондових бiржах торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась.  Фактiв лiстингу/делiстингу на фондових 
бiржах не було.  



Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 912/10/1/99 вiд 09.12.1999 р., видане Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку в м. Києвi та Київськiй областi в зв'язку iз зменшенням статутного капiталу, втратило чиннiсть. 
 

07.06.2000 354/10/1/00 Управлiння Державної 
комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 
ринку в м.Києвi та 
Київськiй областi 

UA 1001781004 Акція проста 
документарн

а іменна 

Документар
ні іменні 

10,5 305 017 3 202 678,5 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках, фондових бiржах торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась.  Фактiв лiстингу/делiстингу на фондових 
бiржах не було. Мета додаткової емiсiї - залучення додаткових коштiв. Спосiб розмiщення - закрите (приватне). Свiдоцтво про реєстрацiю 
випуску акцiй № 354/10/1/00 вiд 07.06.2000 р., видане Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та 
Київськiй областi , втратило чиннiсть. 

21.05.2010 89/10/1/10 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA 4000069397 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

10,5 305 017 3 202 678,5 100 

Опис 
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках, фондових бiржах торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась.  Фактiв лiстингу/делiстингу на фондових 
бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 89/10/1/10 вiд 21.05.2010 р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй. 

 



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

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

(тис. грн.) 
Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 
Основні засоби, 
всього (тис. грн.) Найменування основних 

засобів на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 8 023 11 525 0 0 8 023 11 525 
  будівлі та споруди 2 072 3 720 0 0 2 072 3 720 
  машини та обладнання 4 024 5 273 0 0 4 024 5 273 
  транспортні засоби 1 476 2 131 0 0 1 476 2 131 
  інші 451 401 0 0 451 401 
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 8 023 11 525 0 0 8 023 11 525 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 
групами): 
будiвлi та споруди - 53 рокiв, 
машини та обладнання - 35 рокiв, 
транспортнi засоби - 19 рокiв, 
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 15 рокiв. 
Первiсна вартiсть основних засобiв - 23058 тис. грн. 
Ступiнь їх зносу - 50 % 
Ступiнь їх використання -  60% 
Сума нарахованого зносу - 11533тис. грн. 
Змiни у вартостi основних засобiв вiбулися у зв'язку iз придбанням 
основних зсобiв. 
Обмежень щодо використання основних засобiв немає. 

 
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн.) 

21 509 17 068 

Статутний капітал (тис.грн.) 3 203 3 203 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн.) 

3 203 3 203 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проводився вiдповiдног до Методичних рекомендацiй 
ДКЦПФБ (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 р). 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр статутного капiталу i вiдповiдає  
вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. 
 

 
 
 
 
 
 
 



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 X X 
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

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

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

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 78 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 1 771 X X 
Усього зобов'язань X 1 849 X X 
Опис Кредитiв банкiв немає. Довгостроковi зобов'язання вiдсутнi. 

 



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

№ 
з/п 

Основні 
види 

продукції 
у натуральній 
формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од.вим.) 

 у грошовій формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 масло 310,2 14544 15,5 310,2 14544 14544 
2 молоко 5120,6 24281,4 25 5120,6 24281,4 24281,4 
3 сметана 1222,0 17237,6 34 1222,0 17237,6 17237,6 
4 кефiр 1006,8 5309,6 5,6 1006,8 5309,6 5309,6 
5 Сир 

кисломолочн
ий 

331,3 8225,1 7 331,3 8225,1 8225,1 



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

1 2 3 
1 Сировина та основнi матерiали 57,6 
2 Допомiжнi матерiали 4,1 
3 Доставка 4,8 

 
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 
09.03.2012 09.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів 

 
Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2010 2 1 
2 2011 1 0 
3 2012 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери  X 
Реєстратор  X 
Депозитарій  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/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) 

 

 



Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Внесення змін до статуту товариства  X 
Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення 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) 

Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не проводились. 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 5 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 5 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  4 
 
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 
Інше 
(запишіть) 

Комiтети не створено. 

Інше 
(запишіть) 

 

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



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) 

 

 
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) 
  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) 

 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  3 
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 

Члени правління (директор) ні ні ні 



Загальний відділ ні ні ні 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) ні ні ні 

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 
Секретар правління ні ні ні 
Секретар загальних зборів ні ні ні 
Секретар наглядової ради ні ні ні 
Корпоративний секретар так так так 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу 
з акціонерами ні ні ні 

Інше (запишіть) 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? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 
належит

ь до 
компете

нції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) ні ні так ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління 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 ні так 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)  ні 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган (правління) X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію X  
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) Iнших документiв немає. 

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

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
ДКЦПФР 
про ринок 

цінних 
паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерн
ого 

товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так так 

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

ні так так так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

ні так так так так 

Статут та внутрішні 
документи так ні так так ні 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні ні так ні 



Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Правління або директор  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень  X 
Не задовольняли умови договору з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 
Інше 
(запишіть) 

Причин для змiни аудитора не було. 

 
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 не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства. 

 
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)  
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  
ні 
 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
 

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

 Так Ні 
Випуск акцій  X 
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть)  X 

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

Не визначились X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  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) Дематерiалiзацiя 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: ; яким органом управління прийнятий:  
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено:  
 
Вкажіть інформацію 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: 
 
 

Звіт про корпоративне управління 
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 
встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди 
фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про 
відсутність таких заходів 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього 
аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої 
фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація 
не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності 
 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 
 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора 



 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 
висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг 
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги 
 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду 
 



КОДИ 
Дата 31.12.2012 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство 
"ОБУХIВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00445914 

Територія  за КОАТУУ 3211600000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління 

УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ 
ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦІУМИ, АС за СПОДУ 7794 

Вид економічної 
діяльності 

Перероблення молока, виробництво масла та 
сиру за КВЕД 10.51 

Середня кількість працівників (1): 246 
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 08703, Україна, Київська обл., м.Обухiв, вул. Каштанова, буд. 1 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Баланс 
на 31.12.2012 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
    залишкова вартість 010 3 0 
    первісна вартість 011 8 8 
    накопичена амортизація 012 ( 5 ) ( 8 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 648 20 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 8 023 11 525 
    первісна вартість 031 17 593 23 058 
    знос 032 ( 9 570 ) ( 11 533 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 163 163 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 66 453 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 1 810 1 100 



Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 10 713 13 261 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 2 851 3 376 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 0 0 
Готова продукція 130 1 560 2 399 
Товари 140 126 92 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 2 299 2 104 
    первісна вартість 161 2 858 3 258 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 559 ) ( 1 154 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 119 6 
    за виданими авансами 180 0 0 
    з нарахованих доходів 190 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 89 73 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 247 308 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 1 108 915 
    у тому числі в касі 231 89 101 
    в іноземній валюті 240 0 2 046 
Інші оборотні активи 250 4 0 
Усього за розділом II 260 8 403 11 319 
III. Витрати майбутніх періодів 270 6 7 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 19 122 24 587 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 3 203 3 203 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 6 554 8 499 
Резервний капітал 340 1 607 1 733 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 5 704 8 074 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 17 068 21 509 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 515 1 229 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 
Цільове фінансування  (2) 420 0 0 



Усього за розділом II 430 515 1 229 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом ІІІ 480 0 0 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 473 1 127 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 0 0 
    з бюджетом 550 520 78 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 0 0 
    з оплати праці 580 341 373 
    з учасниками 590 34 40 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 171 231 
Усього за розділом IV 620 1 539 1 849 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 19 122 24 587 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

Примітки: Фiнансова звiтнiсть ,що надається,?рунтується на принципах i способах розкриття 
iнформацiї,якi регулюються нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку 
вiдповiдно до вимог П(С) БО№1, i називається "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". 
Основнi допущення-принцип нарахування та безперервностi. 
Основнi засоби вiдображенi в "Балансi" по вартостi,яка отримана як рiзниця первiсної вартостi  
i накопиченої амортизацiї.  
Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. 
Капiтальнi iнвестицiї вiдображенi в облiку по первiснiй вартостi,тобто за фактичними витратами на їх 
придбання. 
Нематерiальнi активи вiдображенi в "Балансi" пiдприємства за первiсною вартiстю за вирахуванням 
накопиченої амортизацiї. 
Амортизацiя нематерiальних активiв усiх груп нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. 
Для оцiнки запасiв ,вiдображених у фiнансовiй звiтностi на початок i кiнець звiтного перiоду,застосовано 
їх первiсну вартiсть. При передачi запасiв у виробництво, їхня оцiнка здiйснювалась за методом 
середньозваженої собiвартостi. Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї розраховувалась по 
фактичнiй собiвартостi з використанням методу середньозваженої собiвартостi. 
В звiтному перiодi поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю,товари, роботи, послуги визнавалася 
активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї та оцiнювалася за первiсною вартiстю. 
На пiдприємствi використовується журнально-ордерна система бухгалтерського облiку з використанням 
електронно- обчислювальної технiки та бухгалтерської комп"ютерної програми "1С-бухгалтерiя".Обрана 
облiкова полiтика пiдприємства вiдповiдає вимогам законодавства. 
 
Керівник    Зануда О.П. 
Головний бухгалтер   Клещук О.М. 



КОДИ 
Дата 31.12.2012 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство 
"ОБУХIВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00445914 

Територія   за КОАТУУ 3211600000 
Орган державного 
управління 

УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ 
ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦІУМИ, АС за СПОДУ 7794 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Перероблення молока, виробництво масла та 
сиру за КВЕД 10.51 

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

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про фінансові результати 

за 2012 рік 
Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 116 815 111 466 

Податок на додану вартість 015 ( 18 888 ) ( 18 577 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 7 ) ( 747 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 97 920 92 142 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 80 876 ) ( 81 163 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 050 17 044 10 979 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 591 785 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 2 208 ) ( 1 857 ) 
Витрати на збут 080 ( 7 091 ) ( 5 925 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 2 518 ) ( 516 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 100 5 818 3 466 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 0 0 
Інші доходи (1) 130 35 0 



Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 32 ) ( 20 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
   прибуток 

170 5 821 3 446 

    збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

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

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 937 ) ( 933 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 190 4 884 2 513 

    збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 220 4 884 2 513 

    збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 74 576 72 129 
Витрати на оплату праці 240 10 750 10 259 
Відрахування на соціальні заходи 250 3 994 3 699 
Амортизація 260 2 289 1 658 
Інші операційні витрати 270 534 536 
Разом 280 92 143 88 281 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 305017 305017 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 305017 305017 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 16,01 8,24 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 330 16,01 8,24 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 1,45 
Примітки: Облiк фiнансових результатiв вiдповiдає вимогам П (С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати" 
i П(С) БО №15 "Доходи",П(С) БО №16 "Витрати". 
При визначеннi доходу в звiтному перiодi використовувався метод нарахування.Доходи визначаються у 



бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення,незалежно вiд дати надходження коштiв. 
Витрати у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу,для отримання якого вони були 
здiйсненi. 
Надзвичайних доходiв та витрат на пiдприємствi не було. 
 
Керівник    Зануда О.П. 
 
Головний бухгалтер   Клещук О.М. 



КОДИ 
Дата  

Підприємство Приватне акцiонерне товариство 
"ОБУХIВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00445914 

Територія   за КОАТУУ 3211600000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Перероблення молока, виробництво масла та 
сиру за КВЕД 10.51 

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

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про рух грошових коштів 

За 2012 pік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
    Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 116 527 110 580 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 0 0 
Повернення авансів 030 0 0 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 280 510 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 11 16 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 
Інші надходження 080 448 350 
    Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 86 078 ) ( 88 634 ) 
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 ) 
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 ) 
Працівникам 105 ( 8 900 ) ( 8 159 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 135 ) ( 75 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 5 713 ) ( 4 640 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 1 223 ) ( 1 504 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 4 420 ) ( 4 102 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 ( 1 664 ) ( 1 585 ) 

Цільових внесків 140 ( 167 ) ( 188 ) 
Інші витрачання 145 ( 504 ) ( 934 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 8 462 1 635 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 



Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 8 462 1 635 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
    фінансових інвестицій 180 0 0 
    необоротних активів 190 64 2 
    майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:    
    відсотки 210 0 0 
    дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання:    
    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 250 ( 6 260 ) ( 3 136 ) 
    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -6 196 -3 134 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -6 196 -3 134 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 0 0 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 414 ) ( 414 ) 
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -414 -414 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -414 -414 
Чистий рух коштів за звітний період 400 1 852 -1 913 
Залишок коштів на початок року 410 1 108 3 021 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 1 0 
Залишок коштів на кінець року 430 2 961 1 108 

Примітки: Формування даних про рух грошових коштiв за 2012рiк здiйснено вiдповiдно до П(С)БО 
№4"Звiт про рух грошових коштiв",яким передбачено змiст,форма та розкриття статей звiту. 
До складу грошових коштiв на 31.12.2012р. включенi залишки коштiв на поточних рахунках у 
нацiональнiй валютi. 
Негрошовi операцiї ,пов"язанi з iнвестицiйною i фiнансовою дiяльнiстю на протязi 2012р.не 
здiйснювалися. 
 
 
Керівник    Зануда О.П. 
 
Головний бухгалтер   Клещук О.М. 



КОДИ 
Дата 31.12.2012 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ОБУХIВСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00445914 

Територія   за КОАТУУ 3211600000 
Орган державного 
управління 

УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОНСОРЦІУМИ, АС за СПОДУ 7794 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Перероблення молока, виробництво масла та сиру за КВЕД 10.51 

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

 
Звіт про власний капітал 

за 2012 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі- 
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 

010 3 203 0 0 6 554 1 607 5 693 0 0 17 057 

Коригування:           
Зміна облікової 
політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

030 0 0 0 0 0 11 0 0 11 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований 
залишок на початок 
року 

050 3 203 0 0 6 554 1 607 5 704 0 0 17 068 

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



засобів 
Уцінка основних 
засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 4 884 0 0 4 884 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 -443 0 0 -443 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 126 -126 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення 
капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж 
викуплених акцій 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



(часток) 
Анулювання 
викуплений акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі:           

Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 1 945 0 -1 945 0 0 0 
Разом змін в 
капіталі 290 0 0 0 1 945 126 2 370 0 0 4 441 

Залишок на кінець 
року 300 3 203 0 0 8 499 1 733 8 074 0 0 21 509 

Примітки: Складання звiту про власний капiтал визначається П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал".Метою складання звiту є розкриття iнформацiї про 
змiни у складi власного капiталу пiдприємства протягом звiтного перiоду. 
Власний капiтал пiдприємства включає статутний капiтал,додатковий вкладений капiтал,резервний капiтал та нерозподiлений прибуток. 
Протягом звiтного перiоду рiшень про збiльшення статутного капiталу не приймалось. 
Збiльшення власного капiталу за звiтний рiк вiдбулося за рахунок чистого прибутку за фiнансовий 2012рiк. 
 
Керівник    Зануда О.П. 
 
Головний бухгалтер   Клещук О.М. 



КОДИ 
Дата 31.12.2012 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ОБУХIВСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00445914 

Територія   за КОАТУУ 3211600000 
Орган державного 
управління 

УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОНСОРЦІУМИ, АС за СПОДУ 7794 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Перероблення молока, виробництво масла та сиру за КВЕД 10.51 

Одиниця виміру тис.грн. 
 

Примітки до річної фінансової звітності 
за 2012 pік 
Форма №5 

I. Нематеріальні активи 
Код за ДКУД 1801008 

Залишок на 
початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-) 
Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець 

року 

Групи нематеріальних активів Код  
рядка первісна 

(пероціне
на) 

вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Надійшло 
за рік первісної 

(пере-
оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік 

первісної 
(пере-

оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними 
ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на комерційні позначення 030 8 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 8 
Права на об'єкти промислової 
властивості 

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

Авторське право та суміжні з ним 
права 

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

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 080 8 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 8 
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 
права власності 

(085) 0 

 
II. Основні засоби 

у тому числі 
Залишок на 

початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на 

кінець року 
одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 

Групи основних засобів Код  
рядка 

первісн
а 

(пероці
нена) 

вартіст
ь 

знос 

Надійш
ло за 
рік 

первісно
ї (пере-
оціненої

) 
вартості 

зносу 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті 

первісн
ої 

(пере-
оцінено

ї) 
вартост

і 

зносу 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартість

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна 
нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 120 3 291 1 219 1 845 0 0 0 0 197 0 0 0 5 136 1 416 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 8 916 4 892 2 523 0 0 125 93 1 242 0 0 0 11 314 6 041 0 0 0 0 
Транспортні засоби 140 4 161 2 685 1 362 0 0 213 191 685 0 0 0 5 310 3 179 0 0 0 0 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 150 1 176 733 70 0 0 42 39 120 0 0 0 1 204 814 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 17 13 8 0 0 0 0 1 0 0 0 25 14 0 0 0 0 
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 32 28 37 0 0 0 0 41 0 0 0 69 69 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інші необоротні 
матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 17 593 9 570 5 845 0 0 380 323 2 286 0 0 0 23 058 11 533 0 0 0 0 
 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 
права власності 

(261) 0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) 

(263) 0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0 
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 



III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 0 0 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 5 179 20 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 300 38 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0 
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 
Разом 340 5 217 20 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 
IV. Фінансові інвестиції 

На кінець року Найменування показника Код рядка За рік довгострокові поточні 
1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 
спільну діяльність 370 0 0 0 
Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 163 0 
облігації 400 0 0 0 
інші 410 0 0 0 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 163 0 

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

(421) 0 

      за справедливою вартістю (422) 163 
      за амортизованою вартістю (423) 0 
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю 

(424) 0 

      за справедливою вартістю (425) 0 
      за амортизованою собівартістю (426) 0 
 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 440 221 83 

Операційна курсова різниця 450 1 0 
Реалізація інших оборотних активів 460 54 150 
Штрафи, пені, неустойки 470 0 21 
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 315 2 264 
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 595 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 



дочірні підприємства 510 0 0 
спільну діяльність 520 0 0 
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 530 0 X 

Проценти 540 X 0 
Фінансова оренда активів 550 0 0 
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 
Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 
Результат оцінки корисності 590 0 0 
Неопераційна курсова різниця 600 0 3 
Безоплатно одержані активи 610 0 X 
Списання необоротних активів 620 X 29 
Інші доходи і витрати 630 35 0 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 
основної діяльності 

(633) 0 

 
VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 

Каса 640 101 
Поточний рахунок у банку 650 2 244 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 616 
Еквіваленти грошових коштів 680 0 
Разом 690 2 961 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено 

(691) 1 100 

 
VII. Забезпечення і резерви 

Збільшення за 
звітний рік 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок 
на 

початок 
року 

нарахован
о 

(створено) 

додаткові 
відраху-

вання 

Викорис-
тано  у 

звітному 
році 

Сторновано 
використан

у суму у 
звітному 

році 

Сума 
очікуваного 

відшкодуванн
я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок 
на кінець 

року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 710 515 1 207 0 493 0 0 1 229 

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 750 0 0 0 0 0 0 0 



витрат на виконання 
зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 
 760 0 0 0 0 0 0 0 
 770 0 0 0 0 0 0 0 
Резерв сумнівних боргів 775 559 595 0 0 0 0 1 154 
Разом 780 1 074 1 802 0 493 0 0 2 383 
 

VIII. Запаси 
Переоцінка за рік 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

збільшення 
чистої вартості 

реалізації* 
уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 2 696 0 0 
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби  810 0 0 0 

Паливо 820 283 0 0 
Тара і тарні матеріали 830 96 0 0 
Будівельні матеріали  840 0 0 0 
Запасні частини 850 242 0 0 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 880 59 0 0 

Незавершене виробництво 890 0 0 0 
Готова продукція 900 2 399 0 0 
Товари 910 92 0 0 
Разом 920 5 867 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 
 
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
      відображених за чистою вартістю 
реалізації  

(921) 
0 

      переданих у переробку (922) 0 
      оформлених в заставу (923) 0 
      переданих на комісію (924) 0 
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 
у т.ч. за строками не погашення  

Найменування показника Код 
рядка 

Всього на 
кінець року до 12 

місяців 
від 12 до 18 

місяців 
від 18 до 36 

місяців 
1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 940 3 258 3 258 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 308 308 0 0 
 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році 970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 980 0 



винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 

XI. Будівельні контракти 
Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 
Заборгованість на кінець звітного року:   
 валова замовників 1120 0 
 валова замовникам 1130 0 
 з авансів отриманих 1140 0 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 
Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 1 324 
Відстрочені податкові активи: 
 на початок звітного року 1220 66 

 на кінець звітного року 1225 453 
Відстрочені податкові зобов’язання: 
 на початок звітного року 1230 0 

 на кінець звітного року 1235 0 
Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього 1240 937 

 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 1241 1 324 

     зменшення (збільшення) відстрочених       
податкових активів 1242 -387 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 
 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених      
податкових активів 1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код 

рядка Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 2 289 
Використано за рік - усього 1310 2 289 
в тому числі на: 
 будівництво об’єктів 1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  
 основних засобів 1312 2 289 

 з них машини та обладнання 1313 2 289 
 придбання (створення) нематеріальних  
 активів 1314 0 

 погашення отриманих на капітальні  
 інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 
 1317 0 

 



XIV. Біологічні активи 
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на 
початок року вибуло за рік залишок на 

кінець року 
Групи біологічних активів Код 

рядка 
первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

надійшл
о за рік первісна 

вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

нарахов
ано 

амортиз
ації за 

рік 

втрати 
від 

зменше
ння 

корисно
сті 

вигоди 
від 

відновл
ення 

корисно
сті 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

залишок 
на 

початок 
року 

надійшл
о за рік 

зміни 
вартості 

за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на 

кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи - 
усього 
в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   інші довгострокові біологічні 
активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім тварин 
на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

(1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 
унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 
0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 0 

 
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Результат від первісного 
визнання 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

Найменування показника Код  
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетворення

ми 
дохід витрати 

Уцінка Виручка від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації реалізації 

первісного 
визнання та 
реалізації 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з них: 
    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з нього: 
    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 
Керівник    Зануда О.П. 
 
Головний бухгалтер   Клещук О.М. 



Текст аудиторського висновку 
          АУДИТОР 

                  Слободянюк  Василь  Феодосійович 
_______________________________________________________________ 
Свідоцтво   про  включення до  Реєстру  аудиторських фірм та аудиторів  № 1734,  
     рішення  Аудиторської  палати  України  від  26  січня  2001 року  №  98,   
08800, м. Миронівка   Київської  області,  вул. Заслонова, 70 
 тел. (04574) 5-70-17;5-20-28, (096) 503-31-53 
п/р 26006127026 в „Райффайзен Банк   АВАЛЬ ,м.Київ, МФО 380805, код 1363201218 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                               Аудиторський висновок 
                                            (звіт незалежного аудитора)          

щодо  фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 
                     " Обухівський молочний завод "  за 2012 рік 
 

                                                                                Акціонерам та Керівництву ПрАТ 
                    „Обухівський    молочний завод”, НКЦПФР 
                                                                                                                  
 

1. Основні відомості про емітента 
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство  "Обухівський молочний 

завод". 
Скорочене найменування: ПрАТ " Обухівський молокозавод". 
Код за ЄДРПОУ : 00445914 
Місце знаходження:  вул. Каштанова, 1. м. Обухів, Київська область, 08703 
Дата державної реєстрації: зареєстровано Обухівською районною державною 

адміністрацією Київської області  22.08.1995 року, номер запису в ЄДР 13421050009000922. 
 
2. Загальний висновок щодо фінансової звітності 

 Незалежним аудитором Слободянюком В.Ф. проведено аудит  фінансової звітності 
Приватного акціонерного товариства  „Обухівський молочний завод” (далі – Товариство), що  
додається, яка включає: Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові 
результати (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів ( форма № 3), Звіт про власний капітал 
(форма № 4) та Примітки до фінансової звітності (форма №5) за рік, що закінчився на зазначену 
дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію. 
  Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання 
цієї фінансової звітності  відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні” з урахуванням вимог щодо розкриття інформації  у фінансовій звітності 
відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-
правових актів, облікової політики Товариства. Відповідальність управлінського персоналу 
Товариства охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно 
підготовки та достовірного представлення річних фінансових звітів, для отримання достатньої 
впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень   внаслідок шахрайства або 
помилок, вибір та застосування відповідної облікової політики та облікових оцінок, які 
відповідають обставинам. 

 Відповідальність аудитора 
    Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 
результатів проведеного ним аудиту. Аудиторську перевірку аудитором проведено у 
відповідності до вимог  Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг ( далі - МСА),  Міжнародної федерації бухгалтерів, що 



прийняті в Україні в якості Національних стандартів аудиту (МСА 700, 705, 706, 720, 800, 310, 
320, 330 та інші), Закону України „Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993р. №3125-ХІІ з 
наступними змінами; вимог “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які 
подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками 
фондового ринку”, затвердженого рішенням ДКЦПФР 19.12.2006 року №1528 “Вимог до 
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентів цінних паперів (крім емітентів 
облігацій місцевої позики)”, затвержених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011р. № 1360, та інших 
законодавчих актів України. Ці стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання 
відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить в собі суттєвих викривлень.  
       Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження 
аудитора. До таких процедур входила і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової  звітності 
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи 
внутрішнього контролю Товариства щодо складання та достовірного подання фінансової 
звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 
Аудит включає також оцінку використання облікової політики, прийнятність облікових оцінок, 
зроблених управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності. 
Процедури збору  даних для оцінки достовірності та повноти звітності основані на вибірковому 
обстеженні і тому не виключають наявності деякого інформаційного ризику для користувачів 
фінансової звітності.  

Аудитором отримані достатні та прийнятні  аудиторські докази для висловлення ним 
думки щодо відповідності даних фінансової звітності її концептуальній основі по окремих 
класах операцій, відсутності викривлень та достовітності фінансової звітності. 

 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

У з”вязку з тим, що аудитор не мав змоги спостерігати за інвентарізацією активів та 
зобов”язань Товариства на 31 грудня 2012 року або на іншу дату, оскільки ця дата передувала 
призначенню аудиторської перевірки, він не може висловити безумовно-позитивну думку щодо 
достовірності фінансової звітності. Однак ці обмеження мають незначний (не суттєвий) вплив на 
фінансову звітність та стан справ уцілому. 

Умовно-позитивна думка 
На думку аудитора, фінансова звітність ПрАТ „Обухівський молокозавод” за  2012 рік 

складена та представлена у відповідності до застосовної концептуальної основи фінансової 
звітності щодо окремих класів операцій, залишків на рахунках та розкриттів , а саме Закону 
України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, національних Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, облікової політики Товариства. Облікова політика 
Товариства та облікові оцінки, які зроблені управлінським персоналом, відповідають 
застосовній концептуальній основі фінансової звітності. 

 
Річна фінансова звітність, за винятком несуттєвого впливу питання, про яке йдеться у 

параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”,   відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, а також 
фінансові результати, рух грошових коштів та власного капіталу за рік, що закінчився, на 
зазначену дату, відповідно  до прийнятої ним концептуальної основи фінансової звітності. 

 
3. Висновок щодо вимог рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 р.№ 1528. 

3.1. Розкриття інформації про активи Товариства 
Інформація про основні засоби розкрита у фінансових звітах Товариства відповідно до 

П(С)БО  7 „Основні засоби”. 



Загальна сума основних засобів по первинній вартості на 31.12.2012 року складає  23058 
тисяч гривень і відповідає аналітичному обліку. 
      Аналітичний облік основних засобів ведеться  за допомогою комп’ютера в бухгалтерських 
реєстрах по інвентарних номерах та матеріально відповідальних особах.                                    

Облік надходження, ліквідації та реалізації основних засобів, їх ремонту здійснюється 
відповідно до П(С) БО 7 „Основні засоби”. 

Нарахування амортизації основних засобів  проводилося  згідно з П(С)БО 7 та 
Податкового кодексу України прямолінійним методом. Приведена в балансі на 31.12.2012 року 
сума зносу 11533 тисяч гривень є достовірною. 
        У складі необоротних активів значиться сума незавершеного будівництва  20 тис.грн. 

Нематеріальних активів на 31.12.2012 року на балансі рахується на 8 тисяч гривень, що 
підтверджується первинним обліком. Це право на товарний знак. Амортизація нематеріальних 
активів нараховується згідно наказу про облікову політику, П (С) БО 8 „Нематеріальні активи” 
та Податкового кодексу прямолінійним методом. Накопичена сума   амортизації нематеріальних 
активів   по балансу на 31.12.2012 року 8 тисяч гривень є правильною. 

Фінансових інвестицій за 2012 рік Товариство не здійснювало, а фінансові інвестиції 
минулих років з урахуванням зменшення корисності  в сумі 163 тисяч гривень складають 
придбані акції інших суб’єктів господарювання. 

Відстрочені податкові активи визначені в сумі 453 тисячі гривень. 
Інші необоротні активи в сумі 1100 тисяч гривень складають грошові кошти, які не 

можуть бути використані протягом дванадцяти місяців з дати балансу.  
Оцінка та визнання активом запасів здійснюється у відповідності з П(С) БО 9 „Запаси” та 

прийнятою в Товаристві обліковою політикою. 
В бухгалтерії облік запасів ведеться по місцях зберігання та матеріально відповідальних 

особах. На дату балансу 31.12.2012 р. сума запасів складає 5867 тисяч гривень. Приведені 
залишки запасів підтверджуються даними складського та аналітичного обліку. Всі запаси 
відповідають критеріям визнання активів згідно з П (С) БО 9 „Запаси”. При відпуску запасів у 
виробництво або продаж оцінка здійснюється за методом ФІФО , ідентифікованої собівартості, 
або середньозваженої собівартості, ціни продажу. 

Касові операції в Товаристві здійснювались у відповідності з Положенням про ведення 
касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою Правління НБУ від 
15.12.2004 р. №637. 

Залишок грошових коштів підтверджується виписками банку, розрахунковими та 
касовими документами і складає на 31.12.2012 року 2961 тисяча гривень. Установлений ліміт 
залишку грошей у касі дотримується.  

Облік витрат виробництва та обігу здійснюється в Товаристві згідно з П (С) БО 16 
„Витрати” з використанням рахунків класу №9 та прийнятою обліковою політикою, які 
передбачають, що облікове формування виробничої собівартості включає прямі та загально 
виробничі витрати, а загальногосподарські (адміністративні) витрати,  витрати на збут та інші 
операційні витрати відносяться безпосередньо на результати діяльності. 

Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості здійснюється відповідно  до 
П(С) БО 10  „Дебіторська заборгованість”. 
     Реальність дебіторської заборгованості підтверджена даними інвентаризації, актами звіряння 
розрахунків. Резерв сумнівних боргів в Товаристві створений  в сумі 1154 тисяч гривень . 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2012 року підтверджується в 
сумі  3258 тисяч гривень, інша  поточна заборгованість 308 тисяч гривень, за розрахунками з 
бюджетом 6 тисяч гривень, з внутрішніх розрахунків 73 тисячі гривень.  
       Витрати майбутніх періодів складають 7 тисяч гривень.      
       Всі суми необоротних активів на 31.12.2012 р. 13261 тисяча гривень та оборотних активів 
11319 тисяч гривень підтверджуються даними аудиторської перевірки, відповідають вимогам 
національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 



На думку аудитора, інформація за видами активів розкрита у фінансових звітах 
Товариства достовірно та повно у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку (П(С)БО). 
3.2. Розкриття інформації про зобов’язання Товариства 
        Визнання  , облік та оцінка зобов’язань в Товаристві здійснюється відповідно до        П(С) 
БО 11  „Зобов’язання”. 
       Поточні зобов’язання на 31.12.2012 р. складають 1849 тисяч гривень, з них кредиторська 
заборгованість  за товари , роботи, послуги 1127 тисяч гривень, поточні зобов’язання  за 
розрахунками з бюджетом 78 тисяч гривень, з оплати праці і страхування 373 тисячі гривень, з 
учасниками 40 тисяч гривень, інші поточні зобов”язання 231 тисяча гривень. Невизнаної та 
простроченої кредиторської заборгованості немає. Забезпечення майбутніх виплат персоналу 
складає 1229 тисяч гривень. 
    Всі суми кредиторської заборгованості підтверджуються розрахунковими документами, 
актами звіряння розрахунків, даними інвентаризації, аналітичного обліку та даними цієї 
аудиторської перевірки. 
      На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов”язань подано в фінансовій 
звітності Товариства достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного 
законодавства України. 
 
3.3. Розкриття інформації про власний капітал 

Статутний капітал у балансі та Статуті співставний і складає на 31.12.2012 р. 3202678,5 
гривень і сплачений повністю. Статутний капітал поділений на 305017 простих іменних акцій 
номінальною вартістю 10,5 гривень за акцію. 
Випуск акцій в  бездокументарній формі зареєстровано Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській 
області  21 травня 2010 р., номер свідоцтва про реєстрацію   89/10/1/10. 

   Форма  існування акцій бездокументарна. 
              Аналітичний облік до рахунку  "Статутний капітал" ведеться по власниках акцій зберігачем ПАТ 
банк “Укргазбанк”. 
             Депозитарій: ПАТ “Національний депозитарій України”,01001,м.Київ,вул.Б.Грінченка,3. 

Інший додатковий капітал на 31.12.2012 р. складає 8499 тисяч гривень. Це в основному 
прибуток, використаний на капіталовкладення до трансформації балансу та фонд розвитку виробництва і 
його використання  в минулі роки. 

Резервний капітал сформований в минулих роках за рахунок прибутку минулих років і 
складає на 2012 р. 1733 тисяч гривень. 

Нерозподілений прибуток на 31.12.2012 року склав 8074 тисячі гривень.  
Викуп акцій з метою перепродажу за 2012 рік не проводився. 
 
Проведений аудит дає право аудитору підтвердити правильність розкриття інформації про 

загальну величину власного капіталу,    його структуру, достовірність його відображення на відповідних 
статтях балансу на 31.12.2012 року , у відповідності з національними Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку. 
3.4. Розкриття інформації про фінансові результати діяльності Товариства. 
          Оцінка та кваліфікація доходу визначається відповідно до П(С)БО 15 „Дохід”. 
      Зібрано достатніх доказів підтверджуючих, що Звіт про фінансові результати за  2012 рік 
(форма № 2 ) складений правильно і достовірно відображає чистий прибуток у сумі 4884 тисячі 
гривень.                                             
       Власникам акцій нараховано дивідендів за 2011 рік  у сумі 443 тис. гривень або 1,46 грн. на 
одну акцію. 
3.5. Зобов’язань  за борговими  та іпотечними цінними паперами Товариство немає. 
3.6. Відомості про розкриття особливої інформації Товариства у 2012 р. відсутні. 



3.7. Протягом 2012 року подій, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан 
Товариства та призвести до значної зміни вартості акцій в майбутньому не відбулося. 
3.8. Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості  ПрАТ „Обухівський молочний завод”, 
його фінансового стану визначається за допомогою показників платоспроможності та 
фінансової стійкості на 31.12.2010 р., на 31.12.2011  р. та на 31.12.2012 р. 
 

 
Показники 
 

 
Значення показників 
 

Нормативні 
значення 
показників 
  на  

31.12.2010р. 
 

на 
31.12.2011р. 

на 
31.12.2012р 
 

  
 

1. Показники ліквідності 
 

   
 

 
 1.1. Загальний (коефіцієнт покриття) 

 
6,03 5,42 6,13 

 
1,0-2,0 > 1 

 1.2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
 

1,89 0,71 1,61 0,20-0,35 ( >0 ) 
 2. Коефіцієнт автономії ( фінансової 

незалежності ) 
 

0,88 0,89 0,88 >0,5 
 

3. Коефіцієнт фінансової стабільності       
( покриття зобов'язань власним 
капіталом) 
 

9,37 11,00 11,54 >1 
 

4. Коефіцієнт структури капіталу               
( фінансування ) 

0,11 0,12 0,15 < 1 
 

5. Коефіцієнт маневреності капіталу 
 

0,54 0,37 0,39 > 0 
 6. Коефіцієнт забезпеченості власними 

оборотними коштами. 
0,83 0,75 0,73 > 0,1 

 
7. Коефіцієнт  рентабельності діяльності 
 

0,015 0,03 0,05 Ріст 
 8. Коефіцієнт рентабельності активів 0,07 0,14 0,23 Ріст 

9. Чистий оборотний капітал-тисяч 
гривень 
 

7522 6344 8248 Ріст 
 

       Аналіз показників фінансового стану Товариства на 31.12.2010 р., на 31.12.2011 р. та на 
31.12.2012 р. засвідчив, що фінансові показники за звітний період у результаті прибуткової 
роботи залишаються бути задовільними.  
Показники платоспроможності вищі нормативних і показують, що Товариство спроможне 
погасити свої поточні зобов’язання, якщо реалізує свої оборотні активи та зменшить дебіторську 
заборгованість. В цілому значення коефіцієнтів ліквідності  характеризують Товариство як 
платоспроможне, фінансово  стійке. 

На основі вище приведених даних підтверджую, що фінансовий стан  ПрАТ 
„Обухівський молочний завод” на 31.12.2012р. задовільний, Товариство платоспроможне, 
фінансово стійке. 

 
4. Висловлення думки щодо іншої допоміжної інформації відповідно до рішення ДКЦПФР від 

29.09.2011р. №1360 
 
4.1. Вартість чистих активів Товариства на 31.12.2012 року складає 21509 тисяч гривень, що в 

6,72 рази перевищує розмір статутного капіталу і відповідає вимогам ч.3 ст.155 Цивільного 
кодексу України. 
4.2. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиторській перевірці та 

іншою інформацією, що розкривається та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю 
аудитором не установлено. 



 
4.3. Значним правочином в Товаристві вважається правочин, предметом якого є вартість майна 

та послуг на суму більше 10 відсотків вартості активів за данними останньої фінансової звітності, 
тобто в 2012 році це 1912 тисяч гривень. Таких правочинів, а також правочинів з афілійованими 
особами Правлінням Товариства не вчинялося. 
4.4. Суттю карпоративного управління є система відносин між акціонерами Товариства та його 

виконавчими менеджерами, а також  заінтересованими особами для забезпечення ефективності 
діяльності Товариства. Функції та компетенції органів карпоративного управління, права та 
обов”язки акціонерів визначені Статутом Товариства та Законом України “Про акціонерні 
товариства” від 17.09.2008 р. № 514-VІ. 
     Органами управління в Товаристві є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада в кількості 5 

осіб, Правління Товариства в кількості 5 осіб та його Голова, Ревізійна комісія у кількості 3 осіб. 
Внутрішній аудит здійснює управлінський персонал та ревізійна комісія, Річна фінансова 
звітність перевіряється незалежним аудитором.  
Чергові Загальні Збори акціонерів проведені 04.04.2012 року. 
   Система карпоративного управління, що функціонує в Товаристві, забезпечує успішну 

діяльність Товариства, належний захист прав акціонерів, надійний механізм управління та 
контролю, відкритість та прозорість у його діяльності. 
4.5. Суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок аудитором 

при перевірці не виявлено, тому процедура оцінки пов”язаного з цим ризиків не проводилася.Цей 
висновок зроблений на підставі здійснених аудитором процедур,що передбачені МСА 240 
“Відповідальність аудитора,що стосується шахрайства,при аудиті фінансової звітності.”  

5.Основні відомості про аудитора 
 
 Фізична особа-підприємець   Слободянюк  Василь  Феодосійович,  сертифікат  серія  А  

№  004345,  виданий  Аудиторською  палатою  України  29 вересня 2000 р. рішення  № 94,  
продовжений  до  29  вересня  2014 року; Свідоцтво   про  включення до  Реєстру  аудиторських 
фірм та аудиторів № 1734, рішення  Аудиторської  палати  України  від  26  січня  2001 року № 
98, продовжене до 23 грудня 2015 року.  
Місце  проживання: 08800,  Київська  область, м. Миронівка, вул. Заслонова, 70 
Телефони  / 04574 / 5-70-17; 5-20-28 , (096) 503-31-53 
Ідентифікаційний  номер  1363201218 
Свідоцтво про державну реєстрацію серія В02 № 207124, видане Миронівською районною 
державною адміністрацією 06.08.1996 р., номер запису в ЄДР 23410170000 000994 
Договір на проведення аудиту від 8 лютого 2013 р. № 6-1/13 
Аудит проведено у період з 8 лютого по 26 лютого 2013 р.  
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