
Титульний аркуш

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХОЛОДОКОМБIНАТ №3"

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента

Генеральний директор Фоменко Людмила Петрiвна

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

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

(дата)

20.03.2012
М.П.

за                   рік2011

1. Загальні відомості

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

01553617
Вулиця Степана Сагайдака,114-А, М.КИЇВ, 
Днiпровський р-н, Україна, 02002

044     5171690, 5171844

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

20.03.2012

2.2. Річна інформація
 опублікована у

(дата)

13.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

69 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"

Акцiонерне товариство

2.3. Річна інформація
 розміщена на 
власній сторінці

в мережі 
Інтернет

http://holod.informs.net.ua/

(адреса сторінки)

(дата)

18.04.2012

1.6. Електронна поштова адреса емітента Holod3@ ukr.net
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Зміст
1. Основні відомості про емітента:

Xа) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
Xб) інформація про державну реєстрацію емітента;
Xв) банки, що обслуговують емітента;
Xг) основні види діяльності;
Xґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.

X2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв).

X3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:

Xа) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
Xб) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
X6. Інформація про загальні збори акціонерів.
X7. Інформація про дивіденди.
X8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:
Xа) інформація про випуски акцій емітента;

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
Xд) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
X10. Опис бізнесу.

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
Xа) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
Xб) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
Xв) інформація про зобов'язання емітента;

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

X13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду.

X14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду;

г) інформація про похідні цінні папери;

Xг) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
Xґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
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30. Примітки:  1.Інформація про рейтингове агенство: підприємство-емітент не надавав заявку на
 визначення рейтингової оцінки до рейтингового агенства.
2.Товариство не входить до будь яких об,єднань.
3протягом звітного  періоду викупу власних акцій не було.
4.Інформація про процентні облігації: емітент процентні облігації не випускав.
5.Інформація про дисконтні облігації емітент дисконтні облігації не випускав.
6.Інформація про цільові облігації: емітент цільові (безпроцентні) облігації не випускав.
7.Товариство кредитів не брало по цій причині ця форма не заповнена,
 не випускались облiгацiї та iншi цiннi папери, 
 не випускались борговi цiннi папери з гарантiєю третьої особи; 
не випускались iпотечнi облiгацiї, вiдсутнє iпотечне покриття, не випускались iпотечнi 
сертифiкати, вiдсутня iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв; 
не створювався ФОН, не випускалися сертифiкати ФОН; 
вiдсутня рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi; 
вiдсутнiй Звiт про стан об'єкта нерухомостi (не випускались цiльовi облiгацiї, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi).  
-Товариство не веде дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 
дiяльностi.
Не заповнені поля в окремих формах в зв,язку з тим, що Товариство такими послугами не 
користувалось.

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.

X25. Річна фінансова звітність.
X26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

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

X27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності).
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)
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ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДОКОМБIНАТ 
№3"

ПАТ"Холодокомбiнат №3"

Днiпровський
02002

м.КИЇВ

Степана Сагайдака,114-А

3. Основні відомості про емітента

3.1.1. Повне найменування

3.1.2. Скорочене 
найменування
3.1.3. Організаційно-
правова форма

3.1.5. Область, район
3.1.4. Поштовий індекс

3.1.6. Населений пункт

3.1.7. Вулиця, будинок

Акцiонерне товариство

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Серія АО1 №400366
30.07.1993
Днiпровська районна державна адмiнiстрацiя м.Києва

2498453,50

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований статутний 
капітал (грн.)

2498453,503.2.5. Сплачений статутний 
капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"

300670

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"

300670

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.6. Поточний рахунок

26009001000811

д/н

3.4. Основні види діяльності

15.20.0

51.39.0

63.12.0

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
Виробництво рибних продуктiв

Складське господарство

Неспецiалiзована оптова торгiвля харчовими продуктами, напоями та 
тютюновими виробами
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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
Роздрiбна торгiвля 
тютюновими виробами

Серія АГ 
№459526

24.11.2011 Регiональне Управлiння 
Департаменту  питань 
адмiнiстрування акцизного 
збору i контролю  за виробниц

10.12.2012

Опис:  Емітент планує продовжити термін дії Ліцензії.
Роздрiбна торгiвля 
алкогольними напоями

Серiя АГ № 
459525

24.11.2011 Регiональне управлiння 
Департаменту  з питань 
адмiнiстрування акцизного 
збору i контролю за виробниц

26.11.2012

Опис:  Емітент планує продовжити дію ліцензії на інший термін.
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості)

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

ВАТ інвестиційна компанія 
"Атланта"

20148696 Проспект Президента Грушевського,30, 
м.Луцьк, Луцький, Україна, 43005

0,36220000000

Фонд Державного майна України 00032945 вул.Кутузова, 18/9, м.Київ, Печерський, 
Україна, 01133

0,00000000000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 
який видав паспорт

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості)

Фізичні особи -1697 особи д/н, д/н, д/н 99,63780000000

100,00000000000Усього:
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Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 124

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 3

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0

Фонд оплати праці:4585
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього
 року: - 3268т..грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників 
операційним потребам емітента: Рівень кваліфікація працівників відповідає операційним 
потребам емітента.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
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6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6. Інформація про посадових осіб емітента

1946

40
ВАТ Київський холодокомбiнат №3, головний бухгалтер

6.1.8. Опис:  Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Посади на інших 
підприємствах особа не обіймає. Розмір визначеної винагороди за звітний період згідно штатного
 розкладу. Повноваження та обов,язки визначені Статутом.

КТIЛП, iнженер-економiст

Фоменко Людмила Петрiвна

СО, 768013, 25.10.2001, Дніпровський РУГУ МВС 
України,м.Києва

Генеральний директор

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1962

6
Холодильник №6, інженер -технолог

6.1.8. Опис:  Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади на інших 
підприємствах особа не обіймає. Розмір визначеної винагороди за звітний період згідно штатного
 розкладу. Повноваження та обов,язки визначені Статутом Товариства.

Київський технологічний інститут харчової промисловості, 
інженер технолог

Єгоращенко Тетяна Вадимівна

СО, 427364, 01.08.2000, Залізничний РУ ГУ МВС України в 
м.Києві

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1945

42
ЗАТ "Джерело", зав.магазина

6.1.8. Опис:  Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади на інших 
підприємствах особа не обіймає. Розмір визначеної винагороди за звітний період  на цю посаду 
не устанавлювався. Повноваження та обов,язки визначені Статутом Товариства.

КТЄI, економiст

Рябий Вячеслав Леонович

СН, 276851, 29.08.1996, Дніпровський РУ ГУ МВС України в 
м.Києві

Голова Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1954

10
ВАТ"Холодокомбiнат №3",  хiмiк.

6.1.8. Опис:  Непогашеної судимостi за  корисливi та посадовi злочини не має. Посади на інших 
підприємствах особа не обіймає. Розмір визначеної винагороди за звітний період на цю посаду не
 устанавлювався. Повноваження та обов,язки визначені Статутом.

Київський iнститут харчової промисловостi, iнженер-
технолог

Аршинець Тетяна Миколаївна

СЕ, 951715, 04.09.1998, Броварським МВ ГУ МВС України в 
Київській обл.

Голова ревiзiйної комiсiї

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1963

18
ТОВ "Інтерфорум", фінансовий директор

6.1.8. Опис:  Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади на інших 
підприємствах особа не обіймає. Розмір визначеної винагороди за звітний період згідно штатного
 розкладу. Повноваження та обов,язки визначені Статутом Товариства.

Українська сільхозакадемія, економіст

Владовський Дмитро Олександрович

СО, 076303, 16.03.1999, Ленінградським РУ ГУ МВС України
 в м.Києві

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1951

25
Заступник Голови Правління ВАТ"Холодокомбінат №3"

6.1.8. Опис:  Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади на інших 
підприємствах особа не обіймає. Розмір визначеної винагороди за звітний період згідно штатного
 розкладу. Повноваження та обов,язки визначені Статутом Товариства.

середня-спецiальна

Андріїшена Євгенія Петрівна

СН, 738551, 17.12.1998, Подільським РВГУ МВС України в 
м.Києві

Член ревiзiйної комiсiї

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1963

18
ТОВ"Компанія Промекс", Генеральний директор

6.1.8. Опис:  Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади на інших 
підприємствах особа не обіймає. Розмір визначеної винагороди за звітний період згідно штатного
 розкладу. Повноваження та обов,язки визначені Статутом Товариства.

Київський будiвельний iнститут , iнженер-механiк

Сиропятова Тетяна Федорівна

СН, 351713, 28.11.1996, Радянським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві

Член ревiзiйної комiсiї

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1946

40
 ВАТ"Холодокомбінат №3", Головний бухгалтер

6.1.8. Опис:  Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посади на інших 
підприємствах особа не обіймає. Розмір визначеної винагороди за звітний період згідно штатного
 розкладу. Повноваження та обов,язки визначені Статутом Товариства.

КТІЛП, інженер-економіст

Фоменко Людмила Петрівна

СО, 768013, 25.10.2001, Дніпровським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві

Головний бухгалтер

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

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'явника

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

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

2 4 5 6 7 8 9 101 3

Аршинець Тетяна 
Миколаївна

12.03.2003 32134 0,32200000000 32134 0 0 0Голова ревiзiйної 
комiсiї

СЕ, 951715, 04.01.1998, 
Броварським МВГУ 
МВС України в 
Київській обл.

фізична особа

Андріїшена Євгенія 
Петрівна

12.03.2003 100 0,00100000000 100 0 0 0Член ревiзiйної комiсiї СН, 738551, 
17.12.1998, 
Подільським РВГУ 
МВС України в м.Києві

фізична особа

Фоменко Людмила 
Петрiвна

24.11.1997 15 0,00000000000 15 0 0 0Генеральний директор СО, 768013, 
25.10.2001, 
Дніпровський РУГУ 
МВС України,м.Києва

фізична особа

Фоменко Людмила 
Петрівна

24.11.1997 15 0,00000000000 15 0 0 0Головний бухгалтер СО, 768013, 
25.10.2001, 
Дніпровським РУГУ 
МВС України м.Києва

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 9 101 3

Владовський Дмитро 
Олександрович

12.03.2003 10 0,00000000000 10 0 0 0Член Наглядової ради СО, 076303, 
16.03.1999, 
Ленінградським РУ ГУ 
МВС України в м.Києві

фізична особа

Сиропятова Тетяна 
Федорівна

12.03.2003 10 0,00010000000 10 0 0 0Член ревiзiйної комiсiї СН, 351713, 
28.11.1996, Радянським 
РУ ГУ МВС України в 
м.Києві

фізична особа

Єгоращенко Тетяна 
Вадимівна

12.03.2003 1 0,00000000000 1 0 0 0Член Наглядової ради СО, 427364, 
01.08.2000, Залізничний
 РУ ГУ МВС України в 
м.Києві

фізична особа

Рябий Вячеслав 
Леонович

12.03.2003 1 0,00000000000 1 0 0 0Голова спостережної 
ради

СН, 276851, 
29.08.1996, 
Дніпровським РУГУ 
МВС України в м.Києві

фізична особа

Усього: 32286 0,32310000000 32286 0 0 0
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

22.03.2012
94,09

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження 
регламенту Загальних зборів акціонерів.
2.Звіт Генерального директора про результати господарської діяльності Товариства за 2011р. Та 
перспективи розвитку товариства.
3.Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011р.
4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011р.
5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011р.
6.Про використання прибутку.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не поступало.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: такої особи не було.

Результати розгляду питань порядку денного: Усі проголосували "ЗА".

Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися.

X
чергові позачергові
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20.04.2011
94,1

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання лічильної комісії, Голови 
та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів ВАТ"Холодокомбінат 
№3, визначення способу голосування  з питань порядку денного. 2..Звіт Голови Правління  про 
результати господарської діяльності Товариства за 2010р. та перспективи розвитку господарства.
 3..Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік. 4..Звіт 
Наглядової ради Товариства за 2010р. 5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2010р. 6.Про використання прибутку. 7.Про зміну найменування  у зв,язку  з приведенням 
діяльності  Товариства у відповідність з вимогами Закону України  "Про акціонерні Товариства". 
8.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у
 зв,язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність  до ЗУ "Про акціонерні 
Товариства", та призначення осіб відповідальних за підписання Статуту та реєстрацію його у 
державного реєстратора.9.Затвердження  нової редакції  внутрішніх Положень  Про загальні 
збори. Про правління. Про наглядову раду. Про ревізійну комісію відповідно  до вимог ЗУ "Про 
акціонерні товариства" та нової редакції  Статуту. 10.Відкликання Голови та членів Наглядової 
ради Товариства.11. Обрання наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-
правових або трудових договорів та розмір їх винагороди., обрання особи, яка  уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 12.Відкликання голови 
та членів Ревізійної комісії Товариства. 13.Обрання Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: д\н

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: д\н

Результати розгляду питань порядку денного: Прийнято "ЗА" одноголосно.

Причини, чому загальні збори не відбулися:д\н

X
чергові позачергові
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9. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
 грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

999381,4
0,1

581188,99
03.04.2012

647000
0,06

126000
01.06.2011

Опис: Дата закриття реєстру для виплати дивідендів по простих акціях (за звітний період): 
03.04.2012

Дата закриття реєстру для виплати дивідендів по привілейованих акціях (за звітний період): д\н

Дата початку виплати дивідендів (за звітний період): 03.04.2012

Дата закінчення виплати дивідендів: 31.12.2012
На загальних зборах акціонерів, що відбулися 22.03.2012р. Затверджено розподіл Прибутку 
отриманого в 2011р. в сумі 1749т.грн. Прийнято рішення прибуток направити на виплату 
дивідентів в сумі 999381.4.грн. Залишок прибутку 749618.6 грн. направити на розвиток 
підприємства.
На Загальних зборах акціонерів, що відбулися 20.04.2011р. Затверджено розподіл Прибутку 
отриманого в 2010р. в сумі 647тис.грн. , Прийнято рішення направити на виплату дивідендів 
прибуток в сумі 647т.грн.
.

0
0

0
01.01.1900

0
0

0
01.01.1900

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

Дата виплати дивідендів 03.04.2012 01.06.201101.01.1900 01.01.1900
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІТІ БРОК"

33633840
проспект Возз,єднання, 7 а, оф.728, м.Київ, Дніпровський, 
Україна, 02106

044 5014342
5014342

АВ № 389554

29.11.2007

ДКЦПФР

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Опис: Послуги надаються відповідно Договору.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій
 цінних паперів"

35917889
вул.Тропініна, буд.7-Г, м.Київ, Шевченкiвський, Україна, 
04107

044   5854240
5854240

АВ № 498004

19.11.2009

ДКЦПФР

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Послуги з ведення реєстру власників іменних цінних паперів надаються емітенту за 
умовами Договору.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю
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Семененко Петро Федорович

1696504154
Iскрiвська 20/1, м.Київ, Солом,янський, Україна, 03087

044    285-74-51
044  285-74-51

1896

04.11.2010

Аудиторська Палата України

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Пiдприємець - фiзична особа

Опис: Сертифікат аудитора №000208 від 13.12.2007р., виданий АУДИТОРСЬКОЮ ПАЛАТОЮ 
УКРАЇНИ.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифіка-
ційний 
номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість 
акцій (штук)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

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

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
05.07.2011 530/10/1/10 ДКЦПФР

Управлiння Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку 
в м.Києвi та Київської областi

0,25 2498453,509993814 100

Опис: Цiннi папери ВАТ"Холодокомбінат №3" участi в торгах на бiржовому, органiзацiйно оформленому позабiржовому ринках цiнних паперiв не беруть, до лiстингу не 
включались. Дивiденди по цiнних паперах  нараховувались i  будуть виплачуватись за рішенням загальних зборів акціонерів.

UA4000102826UA4000102826 Бездокументарна

Іменні

Акції Іменні 
прості
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
           2150Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів 

цінних паперів (штук)
           2150у тому числі:

сертифікатів акцій
              0сертифікатів облігацій

           2150Загальна кількість виданих власникам сертифікатів 
цінних паперів (штук)

              0у тому числі:
сертифікатів акцій

              0сертифікатів облігацій

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

              0у тому числі:
сертифікатів акцій

              0сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

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

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

0Акції

2150Акції
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12. Опис бізнесу

Пiдприємство Холодокомбiнат №3 побудований i введений в експлуатацiю 30.12.1970р., як державне 
пiдприємство. В серпнi  1996р. Пiдприємство Київський холодокомбiнат №3 згiдно наказу Регiонального 
вiддiлення ФДМ України по м.Києву №1602 вiд 13.08.1996р. Перетворено у вiдкрите акцiонерне 
товариство. 
Пiдприємство має магазин по торгiвлi продовольчих товарiв.

ПАТ"Холодокомбiнат №3" має технологiчний цех: склад №1,№2,№3, магазин,, компресорний цех, склад з
 МТЗ. Дочiрнiх пiдприємств,фiлiй та представництв не має.
Пiдприємство виробляє холод, заморожує рибу, м,ясо, масло тваринне, реалiзує оптом та в роздрiб 
продовольчi товари, а також надає послуги по складуванню та зберiганню продовольчих товарiв.

Пропозицій не поступало.

Фiнансова звiтнiсть емiтента  вiдповiдає вимогам встановлених нормативiв, Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-Х1V вiд 16.07.1999р.  Та  затверджених 
стандартiв та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку
Облiк вартостi запасiв ведеться по цiнам придбання.
Списання запасiв проводиться по методу "ФIФО"(першим прийшло, першим вибуло).
Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.

                                           УКРАЇНА
ПІДПРИЄМЕЦЬ-АУДИТОР СЕМЕНЕНКО П.Ф. 
03087, м.Київ,вул.Іскрівська 20\1,т.285-74-51,реєстр № 001896
р\р2600104572 в Пу АТ“СЕБ Банк” м.Києва,МФО 300175,Код 1696504154

Генеральному директору  ПАТ”Холодокомбінат №3”
Акціонерам  ПАТ”Холодокомбінат №3”
НКЦПФР 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора) щодо   фінансової  звітності  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ХОЛОДОКОМБІНАТ №3» станом на 31 грудня  2011р.
м.Київ                                                                              2 березня  2012р.

     Мною, аудитором Семененко Петром Федоровичем \сертифікат аудитора серія А № 000208, виданий  
Аудиторською  Палатою 17.02.1994р. на підставі 
Рішення АПУ № 12,  13.12.2007р. Рішенням  АПУ  № 185\3, термін дії сертифікату продовжено  до 17.02. 
2013р.,
свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1896 від 26.01.2001р., видане 
відповідно Рішення АПУ  № 98, Рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010р. №221/3 термін 
дії Свідоцтва продовжено до 04.11.2015р.,Свідоцтво ДКЦПФР АБ 000881 №971 від 05.03.2009р. про 
внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів продовжено до 04.11.2015р.\,на 
основі договору № 3/2  від  15 лютого  2012р. проведено аудиторську перевірку фінансової звітності  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХОЛОДОКОМБІНАТ №3» (далі – “Товариство”)  за 
період  діяльності з 01 січня  2011р. по 31 грудня 2011р. з метою визначення достовірності звітності, 
обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та фінансовому стану Товариства станом на 
31 грудня 2011р.
     Аудиторська перевірка проводилась з  15.02.2012р.  по  2.03.2012р.

     Аудиторський висновок виконано  на підставі  Законів України “Про аудиторську діяльність”,  “Про 
акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, ”Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні”, відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Опис обраної облікової політики

Текст аудиторського висновку
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іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 «формування думки та
 надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 
МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 
№800, №701, №720, надання впевненості та етики, рішення Аудиторської палати України від 
18.04.2003р. № 122/2 (v22-2230-03) “Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики 
Міжнародної федерації бухгалтерів”, 
«Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591,
Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку 
затвердженого, рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 23 січня 2007р. за № 53/13320, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації 
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) від 29.09.2011р. №1360, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за № 1358/20096 та інших нормативних актів,
 що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

     Основні відомості про аудитора:
     Семененко Петро Федорович проживає за адресою: 03087, м.Київ, вул.Іскрівська 20/1,т.285-74-51, факс
 285-74-51.
     Мета перевірки-підтвердження достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству 
інформації про емітента цінних паперів, статей та показників у фінансовій звітності  Товариства, 
складеної у відповідності до діючих у звітному році нормативів та до вимог Державної Комісії з цінних 
паперів та  фондового ринку (рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1528, зареєстрованого в Міністерстві
 юстиції України 23 січня 2007р. за № 53/13320 )  і  №1360 від 29.09.2011р., зареєстрованих в Міністерстві
 юстиції України 28.11.2011р. за № 1358/20096 та інших нормативних актів, що регулюють діяльність 
учасників фондового ринку. 
Перевірка проведена за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.                        
     Масштабність аудиту:
     По договору № 3/2 від  15 лютого  2012р. масштабом аудиту передбачалось у відповідності вимог 
Закону України “Про аудиторську діяльність”,  Міжнародних  стандартів аудиту №800, №700, 
№701,№705,№706,№720, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, законодавства
 України, в тому числі Положення щодо підготовки аудиторських  висновків, які подаються до Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними 
учасниками фондового ринку, затвердженого Рішенням ДКЦПФР 19.12.2006р. №1528 і №1360 від 
29.09.2011р., отримання всіх необхідних даних для формування незалежної професійної думки про 
наявність достатньої кількості свідоцтв та суттєвих відхилень між даними звітності замовника та вимог 
нормативів по її підготовці та розкриттю.

Відповідальність за цю фінансову звітність несе управлінський персонал ПАТ”ХОЛОДОКОМБІНАТ №3”.
 Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської
 перевірки в межах чинного законодавства України.
     Опис  аудиторської перевірки:
     Перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України “Про аудиторську 
діяльність” та  Міжнародними стандартами аудиту №800, №700, №701, №705, №706, №720, Вимог 
затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. №1360 і від 19.12.2006р. № 1528, які зобов'язували 
планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обгрунтованої впевненості в тому, що 
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які 
підтверджують  суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включала також 
оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених 
управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.
     Перелік перевіреної фінансової інформації:
-баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2011р.;
-звіт про фінансові результати (форма №2) за 2011р.;
-звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2011р;
-звіт про власний капітал (форма №4) за 2011р.;
-примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2011р.;
інші документи.
     Пiдприємство обрало облiкову полiтику у вiдповiдностi з законом України 96-XIV "Про бухгалтерський
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 облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Фiнансова звiтнiсть ведеться згiдно вимогам нормативiв, Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХVI вiд 16.07.99р., "Порядку 
подання фiн. звiтностi", затв. Постановою Кабмiну № 419 вiд 28.02.00р. Та положень (стандартiв) 
бухоблiку, Мiнфiном 31.03.99р. № 87. Та затверджених стандартiв та iнших нормативних документiв з 
питань органiзацiї бухгалтерського облiку
Облiк основних фондiв ведеться у вiдповiдностi до вимог дiючих нормативiв. Фiнансова звiтнiсть 
складена у нацiональнiй валютi - гривнi. За ПСБО звiтний перiод складає календарний рiк. Баланс 
вiдображає фактичну вартiсть майнового стану пiдприємства з урахуванням зносу основних засобiв, 
малоцiнних та швидкозношуваних предметiв. Знос нараховується вiдповiдно дiючого податкового 
законодавства.
Облiк вартостi запасiв ведеться по цiнам придбання. Списання запасiв проводиться по методу 
"ФIФО"(першим прийшло, першим вибуло). Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.
Змiн в облiковiй полiтицi протягом року не було.
     Місце проведення перевірки: м.Київ, вул. Степана Сагайдака, 114-А.

     Відповідальними за фінансово-господарську діяльність  були:
     Генеральний директор:  Фоменко Людмила Петрівна 
     Головний бухгалтер: Фоменко Людмила Петрівна
    В звітному періоді Товариство  надавало в ДКЦПФР  Особливу інформацію.  Зміна посадових осіб  не 
вплинули на фінансово-господарську діяльність Товариства.
     Суттєвість аудиту:
     Розмір суттєвості визначався по відношенню до виявлених в ході аудиту відхилень згідно з 
професійною думкою аудитора у відповідності з вимогами  Нормативів  аудиту.
     Перевірка проводилась із дотриманням вимог чинного законодавства України, нормативів і стандартів 
з питань бухгалтерського обліку та  Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Аудитору було надано повний комплект фінансової звітності відповідно до МСА 700 «Формування думки 
та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» 
та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

    Аудитор керувався законодавством України в сфері господарської діяльності та податковим 
законодавством.                                    
       Основні відомості  про емітента
Найменування емітента Акціонерне товариство ”Холодокомбінат №3”
Код ЄДРПОУ 01553617
Організаційно-правова форма емітента Публічне  акціонерне товариство
№ свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва №1067105 0012 000184   від 30.07.1993р. 
(А01 №400366)
Орган,що видав свідоцтво ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Місцезнаходження 02002,Київ, вул. Степана Сагайдака ,будинок  114-А
Телефон 5171690
Факс 5171844
Розрахунковий  рахунок 26009001000811
МФО 300670
Назва банку ПАТ КБ»Хрещатик»,м. Київ, 
Основні види діяльності

КВЕД 15.20.0 Виробництво рибних продуктів
51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
51.90.0 Інші види оптової торгівлі
52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
63.12.0 Складське господарство
70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна

               
Кількість акціонерів:
 фізичних осіб: 1697,кількість ЦП:9957614шт.,99.6378%   
 юридичних осіб  1, кількість ЦП:36200шт., 0.3622%

     Акції прості іменні, вартістю 0.25грн., всього-9993814 шт., на суму 2498453,5грн.
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      Публічне акціонерне товариство “Холодокомбінат №3” є правонаступником заснованого відповідно до
 рішення Фонду державного майна по м.Києву від 13 серпня 1996р. за №1602 відкритого акціонерного 
товариства “Київський холодокомбінат №3” відповідно до Указу президента України “Про заходи щодо 
забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів від 26.11.1994р. 
№699/94.

     Статутний фонд становить     2498453.5 грн. і розподілений на 9993814 простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0.25грн.
     Заявлений статутний фонд сформований повністю.
     Останні зміни  до Статуту відбулися в 2011році і затверджені на загальних зборах акціонерів, що 
відбулися 20.04.2011року (Протокол №1).
     Свідоцтво про реєстрацію випуску  акцій видане ДКЦПФР,Управлінням ДКЦПФР в м.Києві та 
Київської області  № 530/10/1/10 від 05 липня 2011р.
     В звітному періоді додатково акції не випускались.

     Фінансова звітність емітента відповідає вимогам встановлених нормативів, Закону України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні” № 996-X1V від 16.07.1999р. до затверджених 
стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Звітність, як 
фінансова, так і податкова складалась на підприємстві своєчасно.
     Змін в методології бухгалтерського обліку, обліковій політиці підприємства  на протязі  періоду, що 
перевірявся, не було.
     ОБЛІК АКТИВІВ.
     Станом на 31.12.2011р. на балансі підприємства обліковується активів на загальну суму 19103т.грн., з 
них найбільшу питому вагу складають основні засоби 15713т.грн.(82.25%). Необоротні активи складають 
15713т.грн.(82.25%) від загальної вартості активів підприємства. Оборотні активи-3389т.грн.  (17.74 
%).Витрати майбутніх періодів -1тис.грн. (0.01%).
     Облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу 
(амортизації).
     Облік основних фондів ведеться у відповідності до вимог діючих нормативів. Знос основних фондів 
розраховується у відповідності до вимог ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, вимог “Інструкції з 
бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів”, затвердженого наказом Мінфіну 
України № 159 від 24.07.1997р., Положення (стандарт)  бухгалтерського обліку  П(С)БО 7 “Основні 
засоби”, затвердженого наказом Мінфіну України № 92 від 27.04.2000р. із змінами і доповненнями.  Дані 
бухгалтерських рахунків ідентичні в головній книзі і бухгалтерському балансі.
     Всі операції, пов'язані з рухом на рахунку “Основні засоби” в зв'язку  з надходженням і вибуттям 
основних засобів, оформляються на підприємстві належним чином, документами встановленого  зразку, 
повністю та своєчасно  відображаються у звітах: форма № 1 та Примітки до фінансової звітності. 
Підсумки підраховано вірно.

     Основні засоби станом на 31.12.2011р.  за залишковою вартістю були –15713 т.грн., первісна вартість –
 30617 т.грн., знос – 14904т.грн. Ступінь зносу основних засобів складає-48.68%. Умови користування, 
звичайнi. 
Ступiнь використання основних засобiв дозволяє користуваться основними засобами Товариства. 
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. 
     По групах основні засоби станом на 31.12.2011р. розподіляються так:
-будинки, споруди та передавальні пристрої-25170т.грн.
-машини та обладнання-3721т.грн.
-транспортні засоби-601т.грн.
-інструменти, прилади, інвентар-1067т.грн.
-малоцінні необоротні матеріальні активи-58т.грн.
          Облік основних засобів, їх класифікація та оцінка на 31.12.2011р. відповідає вимогам П(С)БО № 7 
“Основні засоби”. Аналітичний облік основних засобів відповідає даним фінансової звітності.
Переоцінка основних засобів не проводилась.
     Амортизація (знос) проводились у відповідності до вимог  ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. 
Амортизація нараховувалась вірно.
                                               Облік запасів
     Оприбуткування виробничих запасів проводиться за цінами придбання, їх рух та списання на 
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виробничі потреби підтверджується первинними документами. Порядок визначення запасів на 
31.12.2011р. відповідає вимогам П(С)БО № 9 “Запаси”. Відповідно даних фінансової звітності на 
31.12.2011р. розмір запасів становить –1499т.грн.:
-сировина і матеріали-2т.грн.
-паливо-31т.грн.
-запасні частини-301т.грн.
-товари-1165т.грн.
Облік витрат обігу.
     Облік витрат обігу відповідає  вимогам  П(С)БО № 16 “Витрати”, розподіл загальногосподарських 
витрат не суперечить вимогам чинного законодавства. Дані наведені в розділі 11 “Елементи операційних 
витрат” форми № 2 “Звіт про фінансові результати” перевірялись на основі первинних документів.
     Податковий облік відповідає вимогам ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.

Дебіторська заборгованість.
     Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість 
та її розкриття у фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 
“ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ” затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 
8.10.1999р. №237 із змінами і доповненнями.
     Станом на 31.12.2011р. підпрємство має таку заборгованість:
     -за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість- 0т.грн., первісна-0т.грн., резерв сумнівних 
боргів-0т.грн.
     Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     -з бюджетом-27т.грн.
     Інша поточна дебіторська  заборгованість-1771т.грн.
     Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку по вищезгаданим статтям.

               Касові операції проводяться та обліковуються у відповідності до вимог Постанови правління 
НБУ від 15.12.2004р. № 637” ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕДЕННЯ КАСОВИХ 
ОПЕРАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В УКРАЇНІ”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
13.01.2005р. за  № 40/10320. Вимоги щодо дотримання ліміту каси витримуються. Записи по рахунках 
проводяться на підставі первинних документів, що  витримують всі вимоги по їх формуванню та 
складанню. Кожний запис  по поточному рахунку підтверджено виписками банку.
Станом на 31.12.2011р. залишок  грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті склав 
92т.грн., в іноземній валюті  0 т.грн. Відповідні  залишки відображені правильно у бухгалтерських 
регістрах та у балансі на 31.12.2011р.
     Розрахунки з бюджетом проводяться у відповідності до встановлених чинним законодавством строків 
сплати податків та видів бюджетних платежів і податків. 
Витрати майбутніх періодів-1тис.грн.

ОБЛІК ПАСИВІВ.
     В структурі пасивів підприємства переважає власний капітал.
     Так на 31.12.2011р. власний капітал становить 17486т.грн., або 91.54% від загальної вартості пасивів, а
 залучений капітал становить-1602т.грн., або 8.38% від загальної вартості пасивів, доходи майбутніх 
періодів-15 т.грн., або 0.08%.
Власний   капітал.
     Зміст і форми звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей визначаються 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 “ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ”, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 із змінами і доповненнями.
          Розмір облікового статутного капіталу відповідає розміру сплаченого статутного капіталу та 
становить 2498453.5 грн. і розподілений на 9993814  акції,  номінальною вартістю 0.25 грн.
     Випуск цінних паперів був зареєстрований ДКЦПФР,Управлінням ДКЦПФР в м.Києві та Київської 
області №530/10/1/10 від 05.07.2011р.
Випуск цінних паперів здійснено в бездокументарній формі. 
      Товариство відповідно ДОГОВОРУ про відкриття рахунків у цінних паперах №ДВ-9/2010  від 
23.09.2010р. користується послугами ТОВ»СІТІ БРОК» (Зберігач), що здійснює депозитарну діяльність 
зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії серія АВ№389554, виданої ДКЦПФР 29.11.2007р.
     Товариство відповідно ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
№Е2546/10 від 22.11.2010р. користується послугами Приватного акціонерного товариства 

© SMA 015536172011 р. 



«Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (Депозитарій), що здійснює депозитарну діяльність, а саме 
депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів серія АВ №498004, яка видана ДКЦПФР 19.11.2009р.
     Дивіденди по цінних паперах    нараховувались і   виплачувались за рішенням загальних зборів 
акціонерів в сумі 647т.грн. Початок виплати 01.06.2011р., закінчення - 31.12.2011р.

     Інший додатковий капітал-9034т.грн.
     Резервний капітал-26т.грн.
     Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-  5928т.грн.
Облік зобов язань.
     Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобв язання та її 
розкриття у фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 
“ЗОБОВ ЯЗАННЯ” затвердженого наказом Міністерства фінансів України  №20 від 31.01.2000р. із 
змінами і доповненнями.
     Залишки на рахунках, що підтверджують залишки сум зобов'язань відповідають вимогам стандарту № 
11 “Зобов'язання”. Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової стійкості та 
становлять:
     Забезпечення наступних витрат і платежів:
     -цільове фінансування-32т.грн.
     Поточні зобов язання:
     -кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги- 3т.грн.
     Поточні зобов язання за розрахунками:
     -з бюджетом-0т.грн.
     -з позабюджетних платежів-78т.грн.
     -зі страхування-2т.грн.
     -з учасниками-51т.грн.
     -інші поточні зобов язання- 1436т.грн.
     Доходи майбутніх періодів-15т.грн.
     Розрахунок вартості чистих активів Товариства за станом на 31.12.2011р., показує, що вартість чистих 
активів акціонерного товариства (17486т.грн.) більша від статутного капіталу (2498т.грн.). Вимоги п.3 
ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

     Дані первинного обліку відповідають Стандарту № 15 “Дохід” та податковий облік – ПОДАТКОВОМУ
 КОДЕКСУ УКРАЇНИ, Методики перенесення сальдо рахунків на 1.01.2011р. не суперечить вимогам 
методичних рекомендацій Мінфіну.

     Аудитором зібрано достатній матеріал, що дає змогу пересвідчитись у наявності реальних активів та 
пасивів підприємства.
     Аудитор підтверджує те, що надана інформація відповідає дійсному стану підприємства та дає 
уявлення про реальний склад активів і пасивів суб'єкта перевірки. Господарсько-фінансова діяльність 
здійснюється відповідно чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає 
законодавчим і нормативним вимогам.
     Аудиторську перевірку проведено згідно з Міжнародними стандартами аудиту (№700, 701, 
705,706,720, 800 і інших).
     Фінансова звітність Товариства складалася своєчасно.
Достовірність оцінки основних засобів відповідає критеріям визнання за П(С)БО № 7 “Основні засоби”, 
аналітичний облік відповідає синтетичному.
     Облік та звітність надходжень, реалізації, інвентаризації, методи визначення зносу (амортизації), 
відповідають П(С)БО № 7 “Основні засоби”, податковому обліку основних засобів та їх амортизації.
     Витрати виробництва та обігу відповідають обліку витрат до П(С)БО № 16 “Витрати”, податковому 
обліку валових витрат до  ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.
     Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і 
зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності відповідає Положенню 
(стандарту) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток” затвердженого Міністерством фінансів 
України 28.12.2000р. № 353 із змінами і доповненнями.

     Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її 
розкриття у фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 
“ДОХІД” затвердженого наказом Міністерства фінансів України  №290 від  29.11.1999р. із змінами і 
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доповненнями.
     Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав за звітний період  26913 т.грн., 
інші операційні доходи 4803т.грн., класифікація і оцінка доходу проведена згідно з П(С)БО № 15 “Дохід”, 
податкового обліку, що регулюється ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ.

     Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно вимог  П(С)БО № 1 та інших нормативних 
документів з питань організації бухгалтерського обліку, річні інвентаризації проведені відповідно до вимог
 чинного законодавства. Бухгалтерська та статистична звітність складались своєчасно.
     Дані фінансової звітності Товариства відповідають даним обліку, дані окремих форм звітності 
відповідають один одному.
   
     АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 
ПАТ”ХОЛОДОКОМБІНАТ №3”  станом на 31.12.2011р.
Станом на 01.01.2011р. Станом на 31.12.2011р. Динаміка

  1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
  К1.=ф1(ряд.220+ряд.230+ряд.240) : Ф1ряд.620 
К1=0.045 К1=0.059 відхилення +0.014

Нормативне значення коефіцієнта  більше 0.
2.Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)
К2= ф1 ряд260 : ф1 ряд.620
К2=1.259 К2=2.159 Відхилення +0.9

Нормативне значення коефіцієнта більше 1.
3.Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії)
К3= ф1 ряд380 : ф1 ряд640
К3=0.861 К3=0.915 Відхилення +0.054

Коефіцієнт показує питому вагу власного капіталу  у загальній сумі засобів, авансованих в його 
діяльність.
4.Коефіцієнт  покриття зобов язань власним капіталом
К4= ф1(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд630) : ф1 ряд.380
К4=0.162 К4=0.093 відхилення -0.069

Нормативне значення коефіцієнта менше  1.
5.Коефіцієнт рентабельності активів
К5=ф2(стр.220 або стр.225 ) : ф1(стр.280 (гр.3) + стр.280 (гр.4)) / 2
К5=0.034 К5=0.092 Відхилення +0.058

Нормативне значення коефіцієнта більше  0.
     Наведені розрахунки показують, що грошова платоспроможність підприємства збільшилась  на 0.014 
грн. і грошових коштів    достатньо  для забезпечення їх ефективного використання.
     За рахунок власних оборотних  активів і грошових зобов язань підприємство на початку року мало 
змогу покриття зобов язань  1.259грн. , а на кінець року цей показник збільшився  на  0.9 грн.
     Наведені розрахункові коефіцієнти відповідають дійсному стану підприємства і свідчать про 
стабільний стан.
     Із характеристики приведених показників видно, що на кінець звітного періоду 31.12.2011р. 
фінансовий стан ПАТ ”ХОЛОДОКОМБІНАТ №3” задовільний і дозволяє продовжувати виробничо-
господарську діяльність.

Оцінка стану впровадження корпоратиного управління.
     Стан корпоративного управління  в Товаристві характеризується слідуючими принципами:
1.Мета Товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості 
акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2.Товариство забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх 
акціонерів.
3.Наглядова Рада Товариства та виконавчий орган своєчасно обмінюються інформацією та ефективно 
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взаємодіють в інтересах Товариства.
4.Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих 
питань, що стосуються  Товариства.
5.Товариство забезпечує  незалежний, об єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською
 діяльністю Товариства.
6.Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб та співпрацює з ними задля
 створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності  Товариства.
     Висновок аудитора про  перевірку фінансової звітності.
     Аудиторська перевірка проведена згідно з Міжнародними стандартами аудиту (№700, 701, 705, 706, 
720, 800 і інших). Аудиторська перевірка планувалась і здійснена, щоб одержати обгрунтовану 
впевненість в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудиторська перевірка оцінювала 
застосування принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським 
персоналом, а також оцінювання надання звітів у цілому.
     Аудитор вважає, що зібраної під час перевірки інформації достатньо для  підтвердження правильності 
та адекватності визначення власного капіталу, його структури та призначення, реальності розміру 
зобов'язань у фінансовій звітності, підтвердження факту інвентаризації зобов'язань за звітний період, 
відповідності даних фінансової звітності даним обліку та відповідності даних окремих форм звітності один
 одному.
     Перевірка надає обгрунтовану підставу для висловлення думки:
-фінансові звіти справедливо й достовірно відображають фінансовий стан ПАТ”ХОЛОДОКОМБІНАТ 
№3” станом на 31 грудня 2011р., результат діяльності і рух грошових коштів  за  2011р.
-Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало контрактні угоди щодо дотримання принципів 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності, станом на  31 грудня 2011р.
Аудитор підтверджує реальність та відповідність статей балансу з валютою балансу 19103т.грн., 
достовірність “Звіту про фінансові результати”, “Звіту про рух грошових коштів”, “Звіту про власний 
капітал” та  “Приміток до річної фінансової звітності ” ПАТ”ХОЛОДОКОМБІНАТ №3” і відповідність 
форм фінансової звітності одна одній. Фінансові звіти справедливо та достовірно відображають 
інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам 
законодавства.
Аудитор висловив безумовно-позитивну думку щодо фінансових звітів, на підставі яких складено 
узагальнені фінансові звіти.
02.03.2012р.

м.Київ, вул.Іскрівська 20/1

Підприємець аудитор                                  Семененко П.Ф
/сертифікат серії А  № 000208/

ПАТ"Холодокомбiнат №3"  виробляє холод, надає послуги по зберiганню продовольчих та 
непродовольчих товарiв.

     Значних придбаннь або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було. Пiдприємство не планує 
значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю, у  зв'язку з незначними 
прибутками та вiдсутнiстю зовнiшнiх iнвестицiй не планується будь-який значний обсяг капiталовкладень
 в розвиток виробничої бази.

     Облік основних фондів ведеться у відповідності до вимог діючих нормативів. Знос основних фондів 
розраховується у відповідності до вимог ст.8 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” 
з урахуванням змін та доповнень, вимог “Інструкції з бухгалтерського обліку балансової вартості груп 
основних фондів”, затвердженого наказом Мінфіну України № 159 від 24.07.1997р., Положення 
(стандарт)  бухгалтерського обліку  П(С)БО 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Мінфіну України 
№ 92 від 27.04.2000р. із змінами і доповненнями.  Дані бухгалтерських рахунків ідентичні в головній 
книзі і бухгалтерському балансі.
     Всі операції, пов'язані з рухом на рахунку “Основні засоби” в зв'язку  з надходженням і вибуттям 
основних засобів, оформляються на підприємстві належним чином, документами встановленого  зразку, 

Інформація про основні види продукції або послуг

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента
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повністю та своєчасно  відображаються у звітах: форма № 1 та Примітки до фінансової звітності. 
Підсумки підраховано вірно.

     Основні засоби станом на 31.12.2011р.  за залишковою вартістю були –15713 т.грн., первісна вартість –
 30617 т.грн., знос – 14904т.грн. Ступінь зносу основних засобів складає-48.68%. Умови користування, 
звичайнi. 
Ступiнь використання основних засобiв дозволяє користуваться основними засобами Товариства. 
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. 
Обмежень на використання майна емiтента не має.
     По групах основні засоби станом на 31.12.2011р. розподіляються так:
-будинки, споруди та передавальні пристрої-25170т.грн.
-машини та обладнання-3721т.грн.
-транспортні засоби-601т.грн.
-інструменти, прилади, інвентар-1067т.грн.
-малоцінні необоротні матеріальні активи-58т.грн.
          Облік основних засобів, їх класифікація та оцінка на 31.12.2011р. відповідає вимогам П(С)БО № 7 
“Основні засоби”. Аналітичний облік основних засобів відповідає даним фінансової звітності.
Переоцінка основних засобів не проводилась.
     Амортизація (знос) проводились у відповідності до вимог ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. 
Амортизація нараховувалась вірно.

Головними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Холодокомбiнату №3 являються моральний знос 
обладнання, високi процентнi ставки по кредитам, непомiрнi податковi зобов,язання.

Фактів виплати штрафних санкцій не було.

Забезпечення доходу, витрат i платежiв здiйснюється в результатi використання власних коштiв та 
ресурсiв, а також залучення кредитiв.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Всi укладенi договори   виконанi.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Дослідження та розробки не проводились.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Інформації не має.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

Згiдно загальних зборiв акцiонерiв дивiденди    нараховувались i   виплачувались.
Інша інформація

По мiрi фiнансових можливостей планується провести реконструкцiю та ремонт кровлi холодильного 
корпусу, лiфтового господарства, градiрнi, обладнання компресорного цеху.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн.)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн.)
Основні засоби, всього 

(тис.грн.)
на початок 

періоду
на початок 

періоду
на початок 

періоду
на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

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

14339 14540 0 0 14339 14540
1150 1063 0 0 1150 1063

80 24 0 0 80 24
182 86 0 0 182 86

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

15751 15713 0 0 15751 15713
Опис: Основні засоби використовуються : будинки споруди -42 роки,  інші до 13 років, умови користування звичайні. 
Первісна вартість: Будинки та споруди-25170т.грн., машини та обладнання- -3721т.грн., Транспортні засоби-
601т.грн., інструменти, прилади-1067т.грн., малоцінні необоротні матеріальніи активи-58т.грн.
На кiнець року знос основних засобiв склав 48.68%, в т.ч.: будинки,споруди та передавальнi пристрої- 
42.23%,машини та обладнання-71.43%, транспортнi засоби-96.00%, iнструменти, прилади, iнвентар-92.03%, 
малоцінні необоротні матеріальні активи 98.28%.
Суттєвих змін у вартості основних засобів не має. Обмежень на використання майна емітента не має.

1.Виробничого призначення:
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби
  інші
2.Невиробничого призначення: 
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби
  інші
Усього

15751 15713 0 0 15751 15713
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)

17486
2498

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 14988 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 14988 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 13886 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 13886 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 2498

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

16384
2498
2498
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

0
0

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

X
X

X
X

X
X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

0
0

1570
1570

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

0Кредити банку
у тому числі:

X
 

X X
   

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

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

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

X X X

Опис: Товариство кредитів в банку не отримувало.

Емітент облігацій не випускав 0 0

Інформації про зобов,язання емітента не 
має.

0 X
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Відсоток від
 загальної 

собівартості 
реалізованої
 продукції 

(у відсотках)

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N

з/п
Склад витрат

31 2
91 Постійні розподільчі загальновиробничі затрати

272 Змінні загальновиробничі витрати

403 Заробітна плата

244 Сировина, матеріали, товари
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Дата 
виникнення 

події

Дата 
оприлюднення 
Повідомлення 
у стрічці новин

Вид інформації

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

1 2 3
20.04.2011 21.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

© SMA 015536172011 р. 



Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2009 1 0
2010 1 0
2011 1 0

X

д\в

X

X

д\в

д\в

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1
2
3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія
Акціонери
Реєстратор

Інше (запишіть)

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

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)

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

Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні
X
X

 Так  Ні 
X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X
X

X
X
X
X
X
X

Депозитарій X

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

X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

3
2
0
1
0
1

д\н

ні

д\н

X

д\н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

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

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так
X
X
X
X

Ні

 Так Ні
X
X
X
X

 Так Ні
X
X

X
X
X

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

д/нІнше (запишіть)
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д\н

так

3

4

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

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (запишіть)

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

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

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

 Так Ні
X

X

X

X

ні
ні
ні
ні
ні

так
ні
ні

ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні

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)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами

 

д/н ні так так
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так
так
так

так
так
так
так
так
так

так

так

так
так

ні
так

так
так
ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні

ні

ні
так

ні
ні

ні
ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні

ні

ні
ні

так
ні

ні
ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні

ні

ні
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?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 
бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

так

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства? 

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)
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X
X
X
X
X
X
X

д\н

так

так

так

так
так

ні

так

ні

так

ні
ні

ні

так

так

так

так
так

ні

так

так

так

так
так

ні

так

так

так

ні
ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

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

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 

надаються на
 запит 

акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

так

X

X
д\н

так

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

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

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше (запишіть)

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

 Так Ні
X
X

X

 Так Ні
X
X
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X

д\н

X

X
д\н

X
X

д\н

так

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

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

Ревізійна комісія 
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились 
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

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

 Так Ні
X

X

 Так Ні

X
X
X

 Так Ні

X
X
X

© SMA 015536172011 р. 



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ

X

д/н

X

не визначились

01.01.1900

д/н

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
 дату його прийняття:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 
X
X
X

X

 Ні

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

Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

ні
ні

ні
ні

д/н

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

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

д/н

;

;
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0 0
0 0
0 0
6 0

15751 15713
29778 30617
14027 14904

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

15757 15713

Актив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4
     I. Необоротні активи

010
Нематеріальні активи:

011
012
020

030
031
032

040
045
050

060

070

080

     залишкова вартість
     первісна вартість
     накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції

     залишкова вартість
     первісна вартість
     знос

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
     інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи 

Усього за розділом I

Основні засоби:

Довгострокові фінансові інвестиції:

Баланс
на р.31.12.2011

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

 
 

 
 

 
 

   

   

2012.01.01

01553617

8036600000

06024

15.20.0

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного
управління
Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХОЛОДОКОМБIНАТ №3"

Не визначено

Виробництво рибних продуктiв

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акцiонерне товариство за КОПФГ 230

Адреса Вулиця Степана Сагайдака,114-А, М.КИЇВ, Днiпровський р-н, Україна, 02002

КОДИ

((

((

))

) )

Довгострокові біологічні активи:    
0 0
0 0
0 0

035
036
037

     справедлива (залишкова) вартість
     первісна вартість
     накопичена амортизація (( ))

ДНIПРОВСЬКИЙ

0 0055Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
0 0056     первісна вартість інвестиційної нерухомості
0 0057     знос інвестиційної нерухомості

0 0065Гудвіл

0 0075Гудвіл при консолідації

(( ))

Середня кількість працівників (1) 124

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

v
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183 334
0 0
0 0
0 0

1652 1165
0 0

0 0
0 0
0 0

24 27
0 0
0 0
0 0

1301 1771
0 0

116 92

0 0
0 0

3276 3389
1 1

19034 19103

100
110
120
130
140
150

160
161
162

170
180
190
200
210
220

230

240
250
260
270

280

Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані

     чиста реалізаційна вартість
     первісна вартість
     резерв сумнівних боргів

     з бюджетом
     за виданими авансами
     з нарахованих доходів
     із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції

     в національній валюті

     в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
     III. Витрати майбутніх періодів

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Баланс 

   

   

   

   

(( ) )

1 0231     у тому числі в касі

0 0275     ІV. Необоротні активи та групи вибуття

1 2 3 4
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Примітки: В звітному році Товариство проводило діяльність, яка відповідає засновницьким документам та вимогам 
чинного законодавства. Облік доходів Товариства проводився у відповідності до вимог Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку.
Баланс Товариства вiдповiдає вимогам П (С) БО 2 "Баланс". 
Рух основних засобiв пiдтверджений первинними документами. Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до 

     I. Власний капітал
Статутний капітал 300

310
320
330
340
350
360
370

400
410

420
430

440
450
460
470
480

500
510
520
530

540
550
560
570
580
590
600

610
620
630
640

2498 2498
0 0
0 0

9034 9034
26 26

4826 5928
0 0
0 0

0 0
0 0

32 32
32 32

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

45 3

0 0
37 0
78 78
58 2

170 0
26 51
0 0

2189 1436
2603 1570

15 15
19034 19103

Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал 

Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення 

Цільове фінансування(2)
Усього за розділом II

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом III

Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

     з одержаних авансів
     з бюджетом
     з позабюджетних платежів
     зі страхування
     з оплати праці
     з учасниками
     із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
     V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

( ( )
( (

     II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

     III. Довгострокові зобов'язання

     IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Пасив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

)
)
)

380 16384 17486Усього за розділом I

415 0 0Сума страхових резервів
416 0 0Сума часток перестраховиків у страхових резервах ( () )

375 0 0Накопичена курсова різниця

385 0 0Частка меншості

605 0 0Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу

(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

© SMA 015536172011



Фоменко Людмила Петрiвна

Фоменко Людмила Петрiвна

Керівник

Головний бухгалтер

вимог П (С) БО №7. 
     Розрахунок вартості чистих активів Товариства за станом на кінець звітного 2011р., показує, що вартість чистих 
активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України 
дотримуються.
Суми статей ф.1 вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного облiку та дають повну та достовiрну iнформацiю 
про активи, зобов'язання та власний капiтал товариства.
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26913 33360
3685 4208

0 0
0 0
0 0

23228 29152

14210 15974
9018 13178

0 0
4803 7961

6435 11719
307 253

5011 8144

2068 1023

0 0
0 0
0 0

35 110
0 0
0 0

20 261

2083 872

0 0

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Податок на додану вартість 015
Акцизний збір 020
 025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040
Валовий:
     прибуток

050

     збиток 055
Інші операційні доходи 060

Адміністративні витрати 070
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090

Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток

100

     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи(1) 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток

170

     збиток 175

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2012.01.01
КОДИ

01553617

8036600000
06024

230

15.20.0

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія
Орган державного
управління
Організаційно-правова 
форма господарювання
Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХОЛОДОКОМБIНАТ №3"

Не визначено

Акцiонерне товариство

Виробництво рибних продуктiв

Звіт про фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

(

(
(
(
(

(
(
(
(

)
)
)
)

)
)
)
)

(
(

(

((

))

))

(

((

(
(
(

(

(
(

(
(
(

(( )

))

))

)

)

)

))

)

)

))

))

за 2011 рік

ДНIПРОВСЬКИЙ

0 0     у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061

0 0     у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 ( ( ))

0 0Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165

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

v
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334 225

1749 647

0 0
0 0

0 0
0 0

1749 647

0 0

2784 3069
4585 7853
1432 1563
981 1071

6075 6004
15857 19560

9993814 9993814
9993814 9993814

0,17 0,06
0,17 0,06
0,1 0,06

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180

Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток

190

     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи

200

     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:
     прибуток

220

     збиток 225

Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280

Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 320
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 330
Дивіденди на одну просту акцію (грн) 340

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Найменування показника

1 2 3 4

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

(

)

(

((

(( ) )

))

)

Фоменко Людмила Петрiвна

Фоменко Людмила Петрiвна

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки:      Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її 
розкриття у фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 “ДОХІД” 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України  №290 від  29.11.1999р. із змінами і доповненнями.
     Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав за звітний період  29913 т.грн., інші 
операційні доходи 4803т.грн., класифікація і оцінка доходу проведена згідно з П(С)БО № 15 “Дохід”, податкового 
обліку, що регулюється  ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ. Дивіденди нараховувались і виплачувались за 
рішенням загальних зборів акціонерів.

0 0Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185

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 0Частка меншості 215

0 0Забезпечення матеріального заохочення 226

(( ))
(( ))

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

1 2 3 4
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26889 33171

0
3 0

0 0

0 0
1
0 0

4787 7957
16275 18881

0 0

9 10

334 300

2514
38

557 152
0 0

557 152

Звіт про рух грошових коштів
за рік2011

 Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма N 3
Код за ДКУД 1801004 

010

020
030

040

050
060
070
080
090

100

110

120

130
140

150
160
170

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
                    Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Покупців і замовників авансів
Повернення авансів

Бюджету податку на додану вартість

Отримання субсидій, дотацій
Цільового фінансування
Боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
                    Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

Повернення авансів

Витрат на відрядження

Зобов'язань з податку на прибуток

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
Цільових внесків

Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності

   

2012.01.01
КОДИ

01553617

8036600000

230

15.20.0

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Організаційно-
правова форма 
господарювання
Вид економічної 
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХОЛОДОКОМБIНАТ №3"

Акцiонерне товариство

Виробництво рибних продуктiв

ДНIПРОВСЬКИЙ

0 0015Погашення векселів одержаних
0

0 0035Установ банків відсотків за поточними рахунками

80 25045Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

2

0 0095Авансів

3944 7055105Працівникам

1260 1199115Зобов'язань з податку на додану вартість

1705 2956125Відрахувань на соціальні заходи
1709

8
8050145Інші витрачання 5959

(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

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

v
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Фоменко Людмила Петрiвна

Фоменко Людмила Петрiвна

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: Звіт про рух грошових коштів показує зміни в грошових коштах, що мають місце в результаті діяльності 
підприємства.
Звiт про рух грошових коштiв складено вiдповiдно за вимогами П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв". У звiтi 
вiдображено рух грошових коштiв у звiтному перiодi за видами дiяльностi. Перший роздiл складено непрямим 
методом шляхом коригування фiнансового результату звiтного перiоду до оподаткування на витрати та доходи, що не
 передбачають рух грошових коштiв, а також на неоперацiйнi витрати i доходи та на не грошовi операцiї. 
               Касові операції проводяться та обліковуються у відповідності до вимог     Постанови правління НБУ від 
15.12.2004р. № 637” ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У 
НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В УКРАЇНІ”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.01.2005р. за  № 
40/10320. Вимоги щодо дотримання ліміту каси витримуються. Записи по рахунках проводяться на підставі 
первинних документів, що  витримують всі вимоги по їх формуванню та складанню. Кожний запис  по поточному 
рахунку підтверджено виписками банку.

3 421

180

190
200
210

220
230
240

250
260
270
280
290
300

310
320
330
340

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
     фінансових інвестицій
     необоротних активів
     майнових комплексів
Отримані:
     відсотки
     дивіденди
Інші надходження
Придбання:
     фінансових інвестицій
     необоротних активів
     майнових комплексів
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Надходження власного капіталу
Отримані позики
Інші надходження
Погашення позик

   
0

0
0 0
0

0
0

0

0
0
0

0 4
0 0
0 4

0
0
0

0
126

0
-581 -126

0 0
-581 -126
-24 30
116

0 0
92

350Сплачені дивіденди
360Інші платежі
370Чистий рух коштів до надзвичайних подій
380Рух коштів від надзвичайних подій
390Чистий рух коштів від фінансової діяльності
400Чистий рух коштів за звітний період
410Залишок коштів на початок року
420Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
430Залишок коштів на кінець року

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0

4

0

0
0

0

0
0
0

0
0
0

0
581

0

86

116

(

(
(
(

(

(
(
(

)

)
)
)

)

)
)
)

(
(
(

(
(
(

)
)
)

)
)
)
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2498 0 0 9034 26 4826 0 0 16384

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

2498 0 0 9034 26 4826 0 0 16384

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений

капітал

 Інший
додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

 Неоплачений
капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

Залишок на початок року  010

Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок  030
Інші зміни  040
Скоригований залишок
на початок року    

 050

Коригування:           

2012.01.01
КОДИ

01553617
8036600000

06024
230

15.20.0

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

 

Підприємство

Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДОКОМБIНАТ №3"

Не визначено
Акцiонерне товариство

Виробництво рибних продуктiв

Звіт про власний капітал
за р.2011

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

ДНIПРОВСЬКИЙ

Одиниця виміру: тис. грн.

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

v
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1749 0 0 1749

0 0 0 0 0 (647) 0 0 (647)
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений

капітал

 Інший
додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

 Неоплачений
капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

Переоцінка активів:           
060
070
080

090

100
110
120
130

140
150

160

170

Дооцінка основних засобів
Уцінка основних засобів
Дооцінка незавершеного
будівництва
Уцінка незавершеного
будівництва
Дооцінка нематеріальних активів
Уцінка нематеріальних активів
 
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період

Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до
статутного капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
 

Розподіл прибутку:           

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

( (

(

(

(

(((((((

(

( ( (((

( (

( (

((( ( (

)

)

)

)

)

) )))))))

)

))

)

) ))))

)))))
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Фоменко Людмила Петрiвна

Фоменко Людмила Петрiвна

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки:      Зміст і форми звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 “ЗВІТ ПРО 
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 із змінами і доповненнями.
          Розмір облікового статутного капіталу відповідає розміру сплаченого статутного капіталу та становить 2498453.5 грн. і розподілений на 9993814 простих іменних акцій, 
вартістю 0.25 грн.
     Випуск цінних паперів був зареєстрований ДКЦПФР,Управлінням ДКЦПФР в м.Києві та Київської області №530/10/1/10 від 05.07.2011р. .
Випуск цінних паперів здійснено в бездокументарній формі.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1102 0 0 1102

2498 0 0 9034 26 5928 0 0 17486

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений

капітал

 Інший
додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

Неоплаче-
ний

капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11
Внески учасників:           

180
190

 200

 210
 220

 230

 240
 250

 260

 270
 280
 290
 300

Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу

Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій

Списання невідшкодованих
збитків
Безкоштовно отримані активи
 
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року

Вилучення капіталу:           

Інші зміни в капіталі:           
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Права користування природними 
ресурсами

 010

Права користування майном 020

Права на комерційні позначення  030

Права на об'єкти промислової 
власності

 040

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік2011

2012.01.01
КОДИ

01553617
8036600000

06024
230

15.20.0

Дата 

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

 

Підприємство

Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма 
господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДОКОМБIНАТ №3"

Не визначено
Акцiонерне товариство

Виробництво рибних продуктiв

Форма N 5                                                 Код за ДКУД 1801008I. Нематеріальні активи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Групи нематеріальних
активів

 Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надійшло
 за рік

 Переоцінка (до-
оцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік  Нараховано
амортизації

 за рік

Втрати від 
зменшення
корисності

 
за рік

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

1 2 3 5 6 8 10 11 12

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

4

первісної
(пере-

оціненої)
вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

7 9

первісної
(пере-

оціненої)
 вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

13 14 15

ДНIПРОВСЬКИЙ

0 0 0 0 0 0Авторське 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 0Інші нематеріальні активи  070 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Разом  080 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 15  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 0
                      вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 0
                      вартість створених підприємством нематеріальних активів 0
З рядка 080 графа 5   вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 0

0

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

0 0 0 0 0 0Гудвіл  090 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0

Групи матеріальних
активів

 Код 
рядка

Залишок на 
початок року Надійшло

 за рік

 Переоцінка
(дооцінка +,

уцінка -)

Вибуло за рік  Нарахо-
вано

аморти-
зації 
за рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

Земельні ділянки      100
1 2 3 5 6 8 10 11 12

II. Основні засоби

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

0
4

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

0
7

0 0
9

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

0
13

0
14

0
15

0 0 0 0 0 0Капітальні витрати на
поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0

24449 766 0 565 0 0Будинки, споруди та  
передавальні пристрої

 120 10110 0 45 45 0 25170 10630

3593 164 0 251 0 0Машини та обладнання   130 2443 0 36 36 0 3721 2658

601 0 0 56 0 0Транспортні засоби    140 521 0 0 0 0 601 577

1091 0 0 95 0 0Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)   

150 910 0 24 23 0 1067 982

0 0 0 0 0 0Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Інші основні засоби   180 0 0 0 0 0 0 0

0

у тому числі     

16

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

0
17

0
18

0
19

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

одержані за 
фінансовою орендою

передані в 
оперативну оренду

0 0 0 0 0 0Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 5 6 8 10 11 124 7 9 13 14 15
0 0 0 0 0 0Бібліотечні фонди     190 0 0 0 0 0 0 0

44 14 0 14 0 0Малоцінні необоротні  
матеріальні активи  

200 43 0 0 0 0 58 57

0 0 0 0 0 0Тимчасові (нетитульні)
споруди             

210 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Природні ресурси      220 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Інвентарна тара       230 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Предмети прокату      240 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Інші необоротні    
матеріальні активи

250 0 0 0 0 0 0 0

29778 944 0 981 0 0Разом 260 14027 0 105 104 0 30617 14904

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

                                      вартість оформлених у заставу основних засобів

                                      залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

                                      первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

З рядка 260 графа 8    вартість основних засобів, призначених для продажу

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

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

0

0

0

0

0

0

0

0

16 17 18 19
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)

(267)

(268)

                                      основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 324(2641)

                                      залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 0(2651)

З рядка 105 графа 14  вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю 0(269)
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III. Капітальні інвестиції

Найменування показника       Код  рядка За рік На кінець року 

1     2 3 4

Капітальне будівництво           280

Придбання (виготовлення) основних засобів 290

Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310

Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330

Разом 340

0 0

930 0

14

0

0

0

944 0

0

0

0

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника       Код  рядка За рік На кінець року 

1     2 3 4

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

350

                  дочірні підприємства 360

                  спільну діяльність   370

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

380

                  акції  390

                  облігації 400

                   інші 410

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

довгострокові поточні

5

0

0

0

0

0

0

0

Разом 420 0 0 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                                                                                 за собівартістю                             (421)

                                                                                                за справедливою вартістю            (422)

                                                                                                за амортизованою собівартістю    (423)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:   за собівартістю       (424)

                                                                                                за справедливою вартістю            (425)

                                                                                                за амортизованою собівартістю   (426)

0

0

0

0

0

0

  капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість           (341)

  фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

0

0

З рядка 340 графа 3
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V. Доходи і витрати

Найменування показника       Код  рядка Доходи Витрати 

1     2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати
  Операційна оренда активів

440

  Операційна курсова різниця       450

  Реалізація інших оборотних  активів  460

  Штрафи, пені, неустойки          470

  Утримання об'єктів житлово-комунального
  соціально-культурного призначення

480

   Інші операційні доходи і витрати 490

       у тому числі: відрахування до резерву
       сумнівних боргів

491

0 0

0 0

0

0

0

4803

0

5010

0

1

0

       непродуктивні витрати і втрати     492

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:      асоційовані підприємства 

500

                                 дочірні підприємства 510

                                 спільну діяльність 520

В. Інші фінансові доходи і витрати
       Дивіденди  

530

       Проценти 540

       Фінансова оренда активів         550

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

        Інші фінансові доходи і витрати             560

Г. Інші доходи і витрати          
        Реалізація фінансових інвестицій

570

        Доходи від об'єднання підприємств 580

        Результат оцінки корисності 590

        Неопераційна курсова різниця     600

        Безоплатно одержані активи       610

        Списання необоротних активів     620

0 0

0 0

0

0

35

0

0

20

0

0

X

X

X

X

        Інші доходи і витрати            630 0 0

X

X

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
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Види забезпечень і резервів 
Код  
рядка

Залишок
на початок

року

1     2 3

Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам  

710

Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов'язань

730

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію 

740

Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

  760

 770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів 775 0

нарахо-
вано   

(створено)

4

0

0

0

0

0

0

0

0

додаткові  
відраху-

вання

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Викорис-
тано у 

звітному 
році

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Сторно-
вано 

невико-
ристану 
суму у 

звітному 
році

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума 
очікуваного 

відшкоду-
вання витрат 

іншою 
стороною,

що врахована 
при оцінці 

забезпечення
8

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок
на кінець

року

9

0

0

0

0

0

0

0

0

Збільшення
 за звітний рік

Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

VI. Грошові кошти
Найменування показника       Код  рядка На кінець року

1     2 3
Каса         640

Поточний рахунок у банку                650

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові
книжки)

660

Грошові кошти в дорозі                  670

Еквіваленти грошових коштів             680

Разом 690

2

14

0

0

76

92

VII. Забезпечення і резерви

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено 
(691)

0

© SMA 015536172011 р. 



VIII. Запаси
Найменування показника       Код  рядка Балансова вартість

 на кінець року
Переоцінка за рік

1     2 3 4

Сировина і матеріали    800

Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби

810

Паливо 820

Тара і тарні матеріали  830

Будівельні матеріали    840

Запасні частини         850

Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860

2 0

0 0

31

0

0

301

0 0

0

0

0

0

збільшення чистої 
вартості реалізації*

уцінка

5

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880

Незавершене виробництво     890

Готова продукція              900

Товари 910

0

0

0

1165 0

0

0

0

0

0

0

0

Разом  920 1499 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації  (921) 

                                                                                                             переданих у переробку         (922)

                                                                                                             оформлених в заставу           (923) 

                                                                                                             переданих на комісію           (924) 

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

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

1499

0

0

0

0

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника       Код  

рядка
Всього на 
кінець року

у т.ч. за строками непогашення

1     2 3 4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

940

Інша поточна дебіторська заборгованість 950

0 0

1771 934

до 12 
місяців

від 12 до 18 
місяців

від 18 до 36
 місяців

5
0

37

6
0

800

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості                                   (951) 0

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами                               (952) 0

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу                                                   (926) 0
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X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат          960

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році

970

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийнято
 (позабалансовий рахунок 072)

980

0

0

0

 XI. Будівельні контракти
Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний 
рік                           

1110 0

Заборгованість на кінець звітного року:  

            валова замовників                              1120 0

            валова замовникам                                     1130 0

            з авансів отриманих                          1140 0

Сума затриманих коштів на кінець року       1150 0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами

1160 0

 

XII. Податок на прибуток
Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Поточний податок на прибуток           1210

Відстрочені податкові активи:        
  на початок звітного року        

1220

  на кінець звітного року              1225

Відстрочені податкові зобов'язання:  
  на початок звітного року 

1230

  на кінець звітного року              1235

Включено до Звіту про фінансові результати - 
             усього

1240

             у тому числі:                  
                поточний податок на прибуток  

1241

334

0

0

0

0

334

334

                зменшення (збільшення) відстрочених
                податкових активів

1242 0

                збільшення (зменшення) відстрочених
                податкових зобов'язань

1243

Відображено у складі власного капіталу  - 
            усього                       

1250

            у тому числі:                 
              поточний податок на прибуток     

1251

              зменшення (збільшення) відстрочених
              податкових активів 

1252

0

0

0

0

збільшення (зменшення) відстрочених 
              податкових зобов'язань             

1253 0
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XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Нараховано за звітний рік                        1300

Використано за рік - усього             1310

в тому числі на:        
 будівництво об'єктів      

1311

 придбання (виготовлення) та поліпшення
 основних засобів

1312

       з них машини та обладнання                   1313

  придбання (створення) нематеріальних 
  активів                       

1314

  погашення отриманих на капітальні 
  інвестиції позик

1315

981

0

0

0

0

0

0

                1316 0

               1317 0

Фоменко Людмила Петрiвна

Фоменко Людмила Петрівна

Керівник

Головний 
бухгалтер
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