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

Толоконнiкова Ганна Костянтинiвна

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
М.П.

30.04.2013
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Продцентр"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01549863
1.4. Місцезнаходження емітента
Житомирська , Богунський район, 10029, м. Житомир, Котовського, буд. 61
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0412 374303 362230
1.6. Електронна поштова адреса емітента
prodcenter@rambler.ru
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiних паперiв та фондового ринку
78 (1582)

23.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.prodcentr.ho.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2013
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

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

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

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

30. Примітки

В складi рiчної iнформацiї Емiтента вiдсутнi: - Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких
об'єднань пiдприємств - так як Емiтент не входить до складу об"єднань. - Iнформацiя про рейтингове
агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило
рейтингову оцiнку, у статутному капiталi емiтента вiдсутня державна частка, емiтент не має
стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого)
становища. - Iнформацiя про органи управлiння емiтента - так як заповнення даного пiдроздiлу рiчної
iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено. - Iнформацiя про дивiденди, так як рiшення про
нарахування i виплату дивiдендiв загальними зборами акцiонерiв не приймалось, дивiденди не
виплачувались. - Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало.
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так як Товариство здiйснило випуск лише
простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про викуп власних
акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп
власних акцiй. - Iнформацiя про похiднi цiннi папери - так як Товариство здiйснило випуск лише простих
iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про обсяги виробництва та
реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - так як
Емiтент не здiйснює дiяльнiсть, що характеризується як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi. - Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв, так як випущенi Емiтентом цiннi
папери iснують в бездокументарнiй формi. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском
боргових цiнних паперiв - так як Товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного
покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi
включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя
щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних
сертифiкатiв не здiйснювало. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН,
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН,
Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi так як Товариство цiльовi облiгацiї не розмiщувало. - Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, так як Емiтент складає фiнансову звiтнiсть
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. - Копiя протоколу загальних зборiв
емiтента, що проводились в звiтному роцi - так як загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не вiдбулись
iз-за вiдсутностi кворуму.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Продцентр"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Продцентр"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
10029
3.1.5. Область, район
Житомирська , Богунський район
3.1.6. Населений пункт
м. Житомир
3.1.7. Вулиця, будинок
Котовського, буд. 61
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
ААБ №310588
3.2.2. Дата державної реєстрації
29.07.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Житомирської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
934373
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
934373

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті
ПАТ "Перший Український мiжнародний банк"
3.3.2. МФО банку
334851
3.3.3. Поточний рахунок
26005962496815
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
валютний рахунок вiдсутнiй
3.3.5. МФО банку
д/н
3.3.6. Поточний рахунок
данi вiдсутнi
3.4. Основні види діяльності
46.39

НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА
ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

10.39

IНШI ВИДИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА КОНСЕРВУВАННЯ ФРУКТIВ I ОВОЧIВ

47.11

РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО ПРОДУКТАМИ
ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

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 алкогольними напоями

АЕ 080335

29.11.2012

РУ ДААК ДПА в
Житомирськiй обл.

29.11.2013

Опис

Роздрiбна торгiвля тютюновими
виробами
Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Товариство планує продовжити її
шляхом отримання нової Лiцензiї.

АЕ 080773

29.11.2012

РУ ДААК ДПА в
Житомирськiй обл.

29.11.2013

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Товариство планує продовжити її
шляхом отримання нової Лiцензiї.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

РВ ФДМ України по
Житомирськiй обл.

13578893

10008 м. Житомир вул. 1
Травня, буд. 20

25.102020285261

АТ IК "Слобiдська"

23754664

61179 м. Харкiв вул. О.
Яроша, буд.18-а

0.00808028485

ПФ "Фелiкс"

13561600

10029 м. Житомир вул.
Шелушкова, буд.96

0.00066889775

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)

Станом на 31.12.2012 року
загальна кiлькiсть акцiонерiв фiзичних осiб складає 73 особи

д/н д/н д/н

74.889230532139

Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 30 осiб; середня чисельнiсть позаштатних
працiвникiв - немає; середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - немає; чисельнiсть працiвникiв, якi
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 4 особи; Вiдносно попереднього року фонд оплати працi
збiльшився на 83 тис.грн. i склав 565 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi
працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та
квалiфiкацiї.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Толоконнiкова Ганна Костянтинiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
ВН 582234 08.12.2012 Богунським РВ у м. Житомирi УДМС України в Житомирськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ВАТ "Житомирський комерцiйний центр громадського харчування"
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як директора вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його
iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками директора є органiзацiя виконання завдань, наданих
загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей
Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Повний обсяг повноважень i обов'язкiв посадової особи викладено
в Статутi Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi займала
дана посадова особа - продавець, завiдуюча кафе, директор, голова правлiння. В звiтному роцi директор Товариства не
змiнювався. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди - 92071,29
грн. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зiмiна Юлiя Вiталiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
ВН 394143 21.07.2007 Житомирським МВ УМВС України в Житомирськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1979
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП "Нива", фiлiя 06, головний бухгалтер
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на
пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних
методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за

вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Загальний стаж роботи посадової особи
складає - 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - контролер якостi скловиробiв, касир,
головний бухгалтер. В звiтному роцi головний бухгалтер Товариства не змiнювався. Посадова особа судимостей за
корисливi i посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої в звiтному роцi винагороди посадовiй особi - 39 тис. грн.
Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Артеменко Вiктор Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
ВМ 616790 18.09.1998 Богунським РВ УМВС України в Житомирьскiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Житомирський центр громадського харчування", начальник охорони
6.1.8. Опис
До повноважень Ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Обов'язками Ревiзора є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства
шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг повноважень i обов'язкiв посадової особи викладено в Статутi
Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв Ревiзора посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа
не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Товариство не володiє iнформацiєю про загальний стаж роботи
посадової особи. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - начальник вiддiлу охорони. В звiтному роцi
Ревiзор Товариства не змiнювався. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фомюк Анатолiй Адамович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
ВН 066934 31.01.2002 Житомирським МВ УМВС України в Житомирськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний лiкар Житомирського шкiрвендиспансеру
6.1.8. Опис

До повноважень посадової особи як голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях ради. Обов'язками голови Наглядової
ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй. Повний
обсяг повноважень i обов'язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи
складає 34 роки. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа: заступник начальника обласного управлiння
охорони здоров"я, головний лiкар. В звiтному роцi Голова Наглядової ради не змiнювався. Посадова особа судимостей за
корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов"язкiв голови Наглядової ради в звiтному роцi не
отримував. Посадова особа обiймає посаду головного лiкаря Житомирського обласного шкiрвендиспансера (м. Житомир,
вул. В. Бердичiвська, 36).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
РВФДМ України по Житомирськiй обл.(Облдержадмiнiстрацiя)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
13578893
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язками члена
Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що
стосуються дiяльностi Товариства. Вiд iменi РВ ФДМУ по Житомирськiй обл. iнтереси члена Наглядової ради за
дорученням представляє Житомирська облдержадмiнiстрацiя. В звiтному роцi даний член Наглядової ради не
змiнювався. Посадовi особи Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не мають.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рудницька Янiна Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
ВМ 208474 10.08.1996 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Орендне пiдприємство ЖКЦГХ, економiст
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради Обов'язками члена
Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що
стосуються дiяльностi Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад,
якi займала дана посадова особа - економiст. В звiтному роцi даний член Наглядової ради Товариства не змiнювався.
Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової
ради посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи

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

1

2

3

Директор

Толоконнiкова Ганна
Костянтинiвна

Головний
бухгалтер

Зiмiна Юлiя Вiталiївна

Ревiзор

Артеменко Вiктор
Олександрович

Голова
Наглядової
ради

Фомюк Анатолiй Адамович

Член
РВФДМ Упо Житомирськiй
Наглядової
обл.(Облдержадмiнiстрацiя)
ради
Член
Наглядової
ради

Рудницька Янiна Iванiвна

Кількість за видами акцій
Дата
Кількість Від загальної
внесення
акцій
кількості акцій
до реєстру (штук)
(у відсотках)

4

ВН 582234 08.12.2012
Богунським РВ у м.
22.03.2000
Житомирi УДМС
України в Житомирськiй
обл.
ВН 394143 21.07.2007
Житомирським МВ
УМВС України в
Житомирськiй обл.
ВМ 616790 18.09.1998
Богунським РВ УМВС
07.04.2006
України в Житомирьскiй
обл.

прості
іменні

прості на привілейовані привілейовані на
пред'явника
іменні
пред'явника

5

6

7

8

9

10

1221531

32.68317363623

1221531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

790

0.02113716899

790

0

0

0

ВН 066934 31.01.2002
Житомирським МВ
УМВС України в
Житомирськiй обл.

20.03.2003

5

0.00013377955

5

0

0

0

13578893

23.08.1999

938186

25.10202028526

938186

0

0

0

50

0.00133779551

50

0

0

0

57.80780266553

2160562

0

0

0

ВМ 208474 10.08.1996
Богунським РВ УМВС
20.11.2006
України в Житомирськiй
обл.

Усього 2160562
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Найменування
юридичної особи
РВ ФДМ України по
Житомирськiй обл.
(Житомирська
облдержадмiнiстрацiя)

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
Кількість Від загальної
внесення
акцій
кількості акцій
до реєстру (штук)
(у відсотках)

13578893

10008 Житомирська
Корольовський м.
Житомир вул. 1
Травня, буд.20

23.08.1999

938186

25.102020285261

Кількість за видами акцій
прості
іменні

938186

прості на привілейовані привілейовані на
пред'явника
іменні
пред'явника

0

0

0

Кількість за видами акцій

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Дата
Кількість Від загальної
внесення
акцій
кількості акцій
до реєстру (штук)
(у відсотках)

Кропивницький
Володимир Миколайович

ВМ 983881 27.01.2001 Богунським РВ
УМВС України в Житомирськiй обл.

30.09.2011

1157748

30.97660142149

1157748

0

0

0

ВН 244454 20.01.2004 Житомирським МВ
22.03.2000
УМВС України в Житомирськiй обл.

1221531

32.68317363623

1221531

0

0

0

Усього 3317465

88.761795342973

3317465

0

0

0

Толоконнiкова Ганна
Костянтинiвна

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

прості
іменні

прості на привілейовані привілейовані на
пред'явника
іменні
пред'явника

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
26.04.2012
34.8856
В звiтному роцi буди скликанi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований
Наглядовою радою Товариства: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання секретаря загальних
зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв. 3. Звiт директора про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та шляхи подолання збитковостi
пiдприємства у 2012 роцi. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 5. Звiт та висновки
Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 6.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора, звiту наглядової ради, звiту ревiзiйної
комiсiї Товариства. 7. Затвердження балансу Товариства за 2011 рiк. Затвердження рiчного звiту
Товариства за 2011 рiк. 8. Розподiл збиткiв Товариства, отриманих за результатами роботи в 2011
роцi. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. В зв"язку з
вiдсутнiстю кворуму (зареєстровано 1303849 голосiв, що складає 34,8856% вiд загальної кiлькостi
голосуючих акцiй) збори не вiдбулись. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не
проводились.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Зберiгач-Капiтал"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36859362

Місцезнаходження

10009 Житомирська Корольовський м. Житомир Лук"яненка, буд.5

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АВ 533895

Назва державного органу, що видав ліцензію або Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.04.2010

Міжміський код та телефон

0412 482569

Факс

482569

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме
депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

ТОВ "Зберiгач-Капiтал" є зберiгачем цiнних паперiв, у якого вiдкритi рахунки
в цiнних паперах власникам акцiй Емiтента в процесi дематерiалiзацiї

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

Приватна аудиторська фiрма "Стандарт"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30853868

Місцезнаходження

10020 Житомирська Богунський район м. Житомир Проспект Миру, буд.19,
кв.328

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

2353

Назва державного органу, що видав ліцензію або Аудиторська палата україни
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.11.2010

Міжміський код та телефон

0412 460592

Факс

460592

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Приватною аудиторською фiрмою "Стандарт" проведено аудит фiнансового
звiту Товариства за 2012 рiк

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Київська Шевченкiвський район м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АВ 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044 2791078

Факс

2791322

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" є
депозитарною установою, що обслуговує випуск простих iменних акцiй
Емiтента

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

25/06/1/10

Житомирське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000075493

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

09.07.2010

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.25

3737492

934373

100

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн.)

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно
оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента
здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством
не випускались.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Пiдприємство було створено спiльним рiшенням регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по
Житомирськiй областi № 136-ВАТ вiд 25.07.1997 року i рiшенням загальних зборiв органiзацiї орендарiв, шляхом
перетворення орендного пiдприємства "Житомирський комерцiйний центр громадського харчування" державного
пiдприємства у Вiдкрите акцiонерне товариство "Житомирський комерцiйний центр громадського харчування"
вiдповiдно до Законiв України "Про приватизацiю державних пiдприємств", "Про господарськi товариства" та iнших
законодавчих актiв. У 2011 роцi за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв на виконання вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства" було змiнено найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Продцентр". В
звiтному та попередньому роках рiшення про реорганiзацiю Товариства (злиття, подiл, приєднання, перетворення,
видiл) не приймались.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Публiчне акцiонерне товариство "Продцентр" дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має. Органи
управлiння: - Вищий орган Товариства - загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова Рада; - Директор Товариства; - Ревiзор.
Змiн в органiзацiйнiй структурi не передбачається. Змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства у вiдповiдностi з
попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та
результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї Емiтента з боку третiх осiб не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку
та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ПАТ "Продцентр" прийнята облiкова полiтика, що являється незмiнною протягом 2012 року, а саме: До основних
засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або
постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i
соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та
вартiсть яких перевищує 2500 грн. Вiдповiдно до МСБО 16 визначається лiквiдацiйна вартiсть придбаних об'єктiв
основних засобiв пiд час його визнання i перегляд такої вартостi на кiнець кожного фiнансового року. Лiквiдацiйна
вартiсть встановлювати на рiвнi можливого вiдшкодування. Витрати на полiпшення основних засобiв для вiдновлення
майбутнiх економiчних вигод, очiкуваних вiд їх використання, визнавати капiтальними iнвестицiями за умови, що
балансова вартiсть активу не перевищує суми його очiкуваного вiдшкодування. Пiдставою для визнання капiтальними
iнвестицiями витрат, пов'язаних з полiпшенням основних засобiв, є зростання внаслiдок цих витрат очiкуваного
термiну корисного використання об'єкта, кiлькостi та/або якостi продукцiї (робiт, послуг), яка виробляється цим
об'єктом При вибуттi об'єктiв основних засобiв, якi ранiше були переоцiненi, перевищення сум попереднiх дооцiнок
над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта основних засобiв включати до складу
нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу. Втрати вiд зменшення корисностi об'єктiв
основних засобiв включати до складу витрат звiтного перiоду iз збiльшенням у балансi суми зносу основних засобiв.
За одиницю, що генерує грошовi потоки, визвати дiяльнiсть Товариства: гуртова та роздрiбна торгiвля, громадське
харчування, послуги транспорту та автостоянки, - дохiд вiд реалiзацiї та їх витрати за звiтний рiк. Амортизацiя по
основних засобах нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх
корисного використання i вiдображається у складi прибутку або збитку. Амортизацiя нараховується з дати придбання
об'єкта, а для об'єктiв основних засобiв, зведених господарським способом - з моменту завершення будiвництва
об'єкта i його готовностi до експлуатацiї. Строки корисного використання рiзних об'єктiв основних засобiв
визначаються комiсiєю при введеннi їх в експлуатацiю. Система облiку запасiв: первинну вартiсть запасiв, придбаних
за плату визначати за собiвартiстю запасiв; виготовлених власними силами - за витратами. Оцiнка запасiв, що
надходять у звiтному перiодi за собiвартiстю запасiв: оцiнка запасiв на дату балансу Запаси оцiнюють за меншою з
таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. Метод оцiнки вибуття запасiв: застосовується одна i та
сама формула собiвартостi для всiх запасiв однакового характеру та використання. Для запасiв рiзного характеру або
використання можуть бути виправданими рiзнi формули собiвартостi. Для запасiв, що перебувають у процесi
виробництва для такого продажу, та тих, що iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у
виробничому процесi або при наданнi послуг застосовувати метод ФIФО, що утримуються для продажу у звичайному
ходi бiзнесу - за методом роздрiбних цiн.
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПАТ "Продцентр" за 2012 рiк
АДРЕСАТ: керiвництву ПАТ "Продцентр" & 1. ВСТУП Публiчне акцiонерне товариство "Продцентр" (надалi - ПАТ
"Продцентр") засновано спiльним рiшенням регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по
Житомирськiй областi №136 вiд 25.07.1997 р. i рiшенням загальних зборiв органiзацiї орендарiв шляхом перетворення
вiдокремленого пiдроздiлу орендного пiдприємства "Житомирський комерцiйний центр громадського харчування" у
Вiдкрите акцiонерне товариство "Житомирський комерцiйний центр громадського харчування" (протокол №4 вiд

24.07.1997 р.). Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Житомирський комерцiйний
центр громадського харчування" 01 червня 2011 року було прийнято рiшення про змiну найменування Товариства на
Публiчне акцiонерне товариство "Продцентр" у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства",
зареєстроване виконкомом Житомирської мiської Ради за №13051050013000682 вiд 21.06.2011р., включено до
Єдиного реєстру пiдприємств та органiзацiй України 22.06.2011 р.: код за ЄДРПОУ: 01549863 мiсцезнаходження:
10029, м. Житомир, Богунський р-н, вулиця Котовського, будинок 61 (юридична i фактична адреса) 1810136300
основнi види дiяльностi: неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
(46.39), роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами (47.11), iншi види перероблення та консервування овочiв та фруктiв, (10.39), дiяльнiсть
ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування (56.10), допомiжне обслуговування наземного транспорту (52.21),
надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (68.20). Приватна аудиторська фiрма
"Стандарт" вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг (надалi - МСА), Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку України 29.09.2011 р. №1360, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за
№1358/20096 та договору №09 вiд 20 березня 2013 р. провела аудит фiнансової звiтностi ПАТ "Продцентр" станом на
31.12.2012 р., в складi Балансу на 31 грудня 2012 р.(ф.№1), Звiту про фiнансовi результати за 2012 р. (ф.№2), Звiту про
рух грошових коштiв за 2012 р. (ф.№3), Звiту про власний капiтал за 2012 р.(ф.№4), Примiток до рiчної фiнансової
звiтностi (ф.№5), стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Статтею 1 Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. №996-ХIV (зi змiнами та
доповненнями), передбачено, що мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) - прийнятi Радою з
мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку документи, якими визначено порядок складання фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до пункту другого статтi 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
публiчнi акцiонернi товариства, банки, страховики, а також пiдприємства, якi провадять господарську дiяльнiсть за
видами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, зобов'язанi з 2012 року не пiзнiше нiж 30 квiтня
року, наступного за звiтним, оприлюднювати рiчну фiнансову звiтнiсть, складену за мiжнародними стандартами,
разом з аудиторським висновком шляхом розмiщення на власнiй веб-сторiнцi з опублiкуванням у перiодичних або
неперiодичних виданнях. На виконання частини шостої статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 31.11.2010 № 1780, яке зареєстроване у
Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2011 за № 179/18917 затверджено Порядок розкриття iнформацiї про дiяльнiсть
публiчних акцiонерних товариств на основi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Порядок набрав чинностi
04.03.2011. Пiдприємства, якi провадять господарську дiяльнiсть за видами, перелiк яких визначається Кабiнетом
Мiнiстрiв України, обов'язково складають фiнансову звiтнiсть та консолiдовану фiнансову звiтнiсть починаючи з дати,
визначеної постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2011 № 1223 "Про внесення змiн до Порядку подання
фiнансової звiтностi". Таким чином, розкриття iнформацiї за 2012 рiк публiчними акцiонерними товариствами має
здiйснюватись за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. ПАТ "Продцентр" перейшло на складання
фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ) станом на 01.12.2012 р. i
2012 р. для Товариства є перехiдним. ПАТ "Продцентр" прийнята облiкова полiтика, що являється незмiнною на
протязi звiтного перiоду, що перевiрявся, а саме: 1. Фiнансова звiтнiсть складається у вiдповiдностi з принципом
облiку по фактичним витратам, за виключенням фiнансових iнструментiв, що оцiнюються по справедливiй вартостi,
змiни якої вiдображаються в складi прибутку або збитку за перiод, i активiв, наявних для продажу, що вiдображаються
по справедливiй вартостi. 2. З метою формування показникiв фiнансової звiтностi встановлено кордон суттєвостi в
розмiрi 0,1 тис. грн. 3. Фiнансова звiтнiсть має бути пiдготовленою на припущеннi безперервностi дiяльностi. 4.
Вiдповiдно до МСФЗ 1 звiтнiсть (крiм Звiту про рух грошових коштiв) складається з використанням облiку на основi
нарахування. 5. У фiнансовiй звiтностi не згортаються активи та зобов'язання або дохiд i витрати, якщо тiльки цього
не вимагає або не дозволяє МСФЗ. Така операцiя здiйснюється у виключних випадках: " дохiд i витрати не пов'язанi з
пропозицiями, що генерують дохiд вiд основної дiяльностi, " прибутки та збитки виникають вiд групи подiбних
операцiй. 6. У фiнансовiй звiтностi вiдображається окремо кожний суттєвий клас подiбних статей, вiдображаються
окремо статтi вiдмiнного характеру або функцiї, крiм випадкiв, коли вони є несуттєвими з розкриттям iнформацiї в
Примiтках. 7. До непохiдних фiнансових iнструментiв вiдносяться торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть,
грошовi кошти та їх еквiваленти, кредити i позики, а також торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть,
iнвестицiї в пайовi та борговi цiннi папери. Товариство спочатку визнає позики та дебiторську заборгованiсть i
депозити на дату їх видачi /виникнення/. Первiсне визнання всiх iнших фiнансових активiв (включаючи активи,
визначенi в категорiю iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку за перiод) здiйснюється на дату укладення угоди, в результатi якої пiдприємство стає стороною
за договором, який являє собою фiнансовий iнструмент. 8. Товариство припиняє визнання фiнансового активу в той
момент, коли воно втрачає передбаченi договором права на потоки грошових коштiв за цим фiнансовим активом, або
коли воно передає свої права на отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв за цим фiнансовим
активом в результатi здiйснення угоди, в якiй iншiй сторонi передають практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з
правом власностi на цей фiнансовий актив. 9. Будь-яка участь у переданих фiнансових активах, сформованих
Товариством або збережених за ним, визнається в якостi окремого активу або зобов'язання. Фiнансовi активи та
зобов'язання згортаються i представляються у звiтi про фiнансовий стан нетто-величиною тiльки тодi, коли
Товариство має юридичне право на їх взаємозалiк i має намiр або зробити розрахунки по ним на нетто-основi, або
реалiзувати актив i погасити зобов'язання одночасно. 10. Товариство має наступнi непохiднi фiнансовi активи:
фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку за
перiод, фiнансовi активи, утримуванi до строку погашення, позики i дебiторську заборгованiстю, а також фiнансовi

активи, наявнi для продажу. Станом на кожну звiтну дату фiнансовий актив оцiнювати на предмет наявностi
об'єктивних свiдчень його можливого знецiнення. Збитки вiд знецiнення визнаються у прибутку або збитку за перiод i
вiдображаються на рахунку оцiночного резерву, величина якого вiднiмається з вартостi дебiторської заборгованостi.
Метод визначення резерву сумнiвних боргiв: наприкiнцi кожного звiтного перiоду оцiнювати, чи є об'єктивне
свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується. Якщо таке свiдчення є,
суб'єктовi господарювання слiд застосовувати &63 (для фiнансових активiв, що їх облiковують за амортизованою собi
вартiстю), &66 (для фiнансових активiв, що їх облiковують за собiвартiстю) або &67(для фiнансових активiв,
доступних для продажу) для визначення суми будь-якого збитку вiд зменшення корисностi. Резерв для iншої поточної
заборгованостi резерв сумнiвних боргiв визначати для всiх статей дебiторської заборгованостi, що визнана
фiнансовим активом. 11. Непохiднi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка
збiльшується на суму витрат i безпосередньо вiдносяться до здiйснення угоди. Пiсля первiсного визнання цi фiнансовi
зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка (при
складаннi звiтiв за рiк i за заборгованiстю, яка не є поточною та вiдсотковою). Товариство припиняє визнання
фiнансового зобов'язання в той момент, коли припиняються або анулюються її обов'язки за вiдповiдним договором
або закiнчується термiн їх дiї. Товариство має наступнi непохiднi фiнансовi зобов'язання: дивiденди i купонний дохiд,
що пiдлягає виплатi клiєнтам, кредиторська заборгованiсть та аванси отриманi. 12. До основних засобiв вiдносяться
матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв,
надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних
функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких
перевищує 2500 грн. Вiдповiдно до МСБО 16 визначається лiквiдацiйна вартiсть придбаних об'єктiв основних засобiв
пiд час його визнання i перегляд такої вартостi на кiнець кожного фiнансового року. Лiквiдацiйна вартiсть
встановлювати на рiвнi можливого вiдшкодування. Витрати на полiпшення основних засобiв для вiдновлення
майбутнiх економiчних вигод, очiкуваних вiд їх використання, визнавати капiтальними iнвестицiями за умови, що
балансова вартiсть активу не перевищує суми його очiкуваного вiдшкодування. Пiдставою для визнання капiтальними
iнвестицiями витрат, пов'язаних з полiпшенням основних засобiв, є зростання внаслiдок цих витрат очiкуваного
термiну корисного використання об'єкта, кiлькостi та/або якостi продукцiї (робiт, послуг), яка виробляється цим
об'єктом При вибуттi об'єктiв основних засобiв, якi ранiше були переоцiненi, перевищення сум попереднiх дооцiнок
над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта основних засобiв включати до складу
нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу. Втрати вiд зменшення корисностi об'єктiв
основних засобiв включати до складу витрат звiтного перiоду iз збiльшенням у балансi суми зносу основних засобiв.
За одиницю, що генерує грошовi потоки, визвати дiяльнiсть Товариства: гуртова та роздрiбна торгiвля, громадське
харчування, послуги транспорту та автостоянки, - дохiд вiд реалiзацiї та їх витрати за звiтний рiк. Амортизацiя по
основних засобах нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх
корисного використання i вiдображається у складi прибутку або збитку. Амортизацiя нараховується з дати придбання
об'єкта, а для об'єктiв основних засобiв, зведених господарським способом - з моменту завершення будiвництва
об'єкта i його готовностi до експлуатацiї. За земельним дiлянкам амортизацiя не нараховується. Строки корисного
використання рiзних об'єктiв основних засобiв визначаються комiсiєю при введеннi їх в експлуатацiю. 13. Система
облiку запасiв: первинну вартiсть запасiв, придбаних за плату визначати за собiвартiстю запасiв; виготовлених
власними силами - за витратами. Оцiнка запасiв, що надходять у звiтному перiодi за собiвартiстю запасiв: оцiнка
запасiв на дату балансу Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
Метод оцiнки вибуття запасiв: застосовується одна i та сама формула собiвартостi для всiх запасiв однакового
характеру та використання. Для запасiв рiзного характеру або використання можуть бути виправданими рiзнi
формули собiвартостi. Для запасiв, що перебувають у процесi виробництва для такого продажу, та тих, що iснують у
формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг
застосовувати метод ФIФО, що утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу - за методом роздрiбних цiн. 14.
Резерв вiдображати у Звiтi про фiнансовий стан у тому випадку, коли у Товариства виникає юридична необхiднiсть
або об'рунтоване зобов'язання в результатi подiї та iснує ймовiрнiсть того, що буде потрiбно вiдволiкання коштiв для
виконання цього зобов'язання. При визначеннi величини зобов'язань щодо короткострокових винагород
спiвробiтникiв дисконтування не застосовувати, i вiдповiднi витрати визнавати по мiрi виконання спiвробiтниками
своїх трудових обов'язкiв. Вiдповiдно МСБО 12, 18, 37 створення забезпечень є обов'язковим, тому на дату балансу
(при складаннi рiчної звiтностi) створювати забезпечення на: - виплату вiдпусток працiвникам. 15. Дивiденди
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як розподiл нерозподiленого прибутку в мiру їх оголошення. 16. Дохiд,
пов'язаний з вiдпуском готової продукцiї, наданням послуг та витрати на виготовлену та реалiзовану продукцiю
включається до складу звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування i вiдповiдностi та
вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться. 17. Встановлена
класифiкацiя витрат визначається за МСБО1,МСБО 16,МСБО 18,МСБО 23, МСБО 38: до виробничої собiвартостi
вiдносяться: прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi; iншi прямi витрати; постiйнi та змiннi
загальновиробничi витрати; до складу загальновиробничих витрат вiдносяться: сировина i матерiали, використанi на
виробництво товарної продукцiї; основна i додаткова заробiтна плата загальновиробничого персоналу; вiдрахування
на заробiтну плату загальновиробничого персоналу; витрати на енергозабезпечення технологiчного процесу; витрати
на водопостачання та водовiдведення для технологiчного процесу; постiйнi прямi витрати; постiйнi загальновиробничi
витрати розподiляться на кожну одиницю продукцiї з використанням бази розподiлу - обсягу дiяльностi;
нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються до собiвартостi реалiзованої продукцiї у перiоди їх
виникнення; класифiкацiя адмiнiстративних витрат i витрат на збут здiйснюється згiдно МСФЗ. Сума податку на
прибуток включає суму поточного податку за рiк i суму вiдкладеного податку. Вимоги та зобов'язання по
вiдстрочених податкових активах i зобов'язаннях згортаються. 18. Фiнансовий результат дiяльностi товариства

визначається по завершенню звiтного перiоду (мiсяць). & 2. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО
ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ Вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi несе керiвник - Толоконнiкова Ганна Костянтинiвна, (з 21.06.2011 р. весь перiод, що перевiряється, ),
головний бухгалтер - Зiмiна Юлiя Вiталiївна (з 02.12.2011 р. весь перiод, що перевiряється, ) у вiдповiдностi до Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього
контролю стосовно пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також
облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. & 3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА Вiдповiдальнiстю аудитора є
висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результату аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг 700, 705,
706, 710, 720. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання естетичних вимог, а також планування й виконання
аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання ПАТ "Продцентр"
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю товариства. Аудит включає також оцiнку
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом,
та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки. & 4. ПIДСТАВИ ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ Колективним
листом НБУ, Мiнфiну, Державної служби статистики вiд 07.12.2011 р.№12-208/1757-14830;№31-08410-06-5/30523;
№04/4-07/702 роз'яснено, що суб'єкт господарювання може обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 р. або
01.01.2012 р. У разi якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012 р., то складається баланс станом на 01.01.2012 р. за
вимогами МСФЗ i застосовуються норми МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi" (надалi - МСФЗ 1). Вiдповiдно до МСФЗ 1 фiнансова звiтнiсть вважається першою фiнансовою звiтнiстю,
складеною за МСФЗ, якщо пiдприємство застосовує МСФЗ шляхом чiткої i беззастережної заяви про вiдповiднiсть
МСФЗ. Вiдправним моментом для складання такої звiтностi є вступний баланс за МСФЗ, який був складений
Товариством шляхом трансформацiї залишкiв за бухгалтерськими рахунками станом на 31.12.2011 р. Товариством, що
вперше застосувало МСФЗ, обрано облiковi полiтики, виходячи з МСФЗ, якi дiяли на 31.12.2011 р. В зв'язку з цим при
складаннi вступного балансу за МСФЗ Товариством: -припинено визнання активiв та зобов'язань, якщо їх визначення
суперечило МСФЗ; -визнано всi активи та зобов'язання, якщо це вимагалося МСФЗ; -перекласифiковано тi статтi, якi
згiдно з МСФЗ вiдносяться до iншої категорiї активiв, зобов'язань або власного капiталу, нiж за вимогами П(С)БО; застосувало МСФЗ для оцiнки всiх визнаних активiв i зобов'язань. Всi коригування, пов'язанi з переходом до МСФЗ,
на 31.12.2011 р. визнанi безпосередньо у складi нерозподiленого прибутку. Вiдповiдно до МСФЗ 1 Товариством
використанi окремi добровiльнi та обов'язковi виключення з принципу вiдповiдностi вступного балансу кожному
МСФЗ, а саме: -доцiльна собiвартiсть, -актуарнi прибутки та збитки (МСБО 19-виплати працiвникам-пенсiйна
програма), -визначення ранiше визнаних фiнансових iнструментiв (справедлива вартiсть фiнансових активiв i
зобов'язань; -змiни у iснуючих зобов'язаннях щодо виводу з експлуатацiї та подiбних зобов'язаннях (оцiнка
зобов'язань, що виникли до переходу на МСФЗ , розрахунок амортизацiї на пiдставi поточної оцiнки тощо); припинення визнання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань (припинення визнання активiв i зобов'язань до
01.01.2004 р. -МСБО 39) ; -облiк хеджування (оцiнка всiх похiдних iнструментiв за справедливою вартiстю,
виключення всiх вiдстрочених доходiв i витрат - МСБО 39); -попереднi оцiнки (ретроспективний перегляд попереднiх
оцiнок - МСФЗ 1). Згiдно ст.6 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та у
вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.12.2011 р. №1591 "Про внесення змiн до деяких
нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України з бухгалтерського облiку", пiдприємства, якi вiдповiдно до
законодавства складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, застосовують тiльки
додатки до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а саме пп.2.3.2, 3.2.2, 4.2.2, 5.2.2 Наказу №1591 - у додатку
до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського
облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух
грошових коштiв", у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал", в яких
зроблено доповнення: "Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi): за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку; за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi". Тобто маємо застосовувати форми
звiтностi стандартизованi: Баланс, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв та Звiт про власний
капiтал з вiдмiткою "Складено: за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi". А коли цими МСФЗ вимагається
розкрити у фiнансовiй звiтностi iнформацiю, представлення якої не передбачено чинними формами фiнансової
звiтностi, така iнформацiя розкривається у примiтках до фiнансових звiтiв (лист МФУ вiд 01.01.2013 р. №31-08410-065/188). Тобто певнi обмеження щодо застосування МСФЗ до фiнансової звiтностi 2012 р. закладенi чинним
законодавством. Крiм того, додатковий капiтал товариства вiдображений у фiнансовiй звiтностi в сумi 1322 тис. грн.,
що вiдповiдає записам в Головнiй книзi товариства за субрахунком 423 "Дооцiнка активiв". Дооцiнка основних засобiв
була здiйснена на пiдставi iндексацiї вартостi основних фондiв в 1992 - 1996 роках вiдповiдно до Постанов Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 07.05.92 р. №229 "Про проведення загальної переоцiнки основних фондiв, залiку взаємної
заборгованостi пiдприємств та поповнення оборотних коштiв державних пiдприємств i органiзацiй", вiд 03.08.93 р.
№598 "Про проведення iндексацiї основних фондiв у народному господарствi України", вiд 30.07.94 р. №519 "Про
перенесення термiну проведення iндексацiї основних фондiв у 1994 роцi"; вiд 17.01.95 р. №34 "Про проведення

iндексацiї основних фондiв та визначення розмiрiв амортизацiйних вiдрахувань на повне їх вiдновлення у 1995 роцi";
вiд 16.05.96 р. №523 "Про проведення iндексацiї основних фондiв та визначення розмiрiв амортизацiйних вiдрахувань
на повне їх вiдновлення у 1995 роцi". Розмiр додаткового капiталу на протязi багатьох рокiв незмiнний, при цьому в
облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображено вибуття основних засобiв, що дооцiнювалися. При вибуттi об'єкта
основних засобiв сума дооцiнки даного об'єкта (в результатi проведених iндексацiй в 1992-1996 роках) повинна бути
списана на нерозподiлений прибуток (п.21 П(С)БО 7 Основнi засоби, абз.6 рахунку 42 Iнструкцiї про застосування
Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i
органiзацiй, затвердженiй наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р. №291, зареєстрованiй в
Мiнiстерствi юстицiї України 21 грудня 1999 р. за №893/4186), МСБО 16. Сума дооцiнки, що пiдлягає списанню,
визначається на основi записiв про змiну (iндексацiю) балансової вартостi основних засобiв у картах iнвентарного
облiку та iнших реєстрах аналiтичного облiку об'єктiв основних засобiв. Iнший додатковий капiтал є майбутнiм
нерозподiленим прибутком, так як вiдповiднi йому суми активiв (а саме збiльшення первiсної вартостi основних
засобiв та накопиченого їх зносу до реальної вартостi) мають пройти перевiрку часом для остаточного пiдтвердження
достовiрностi їх оцiнки. У процесi використання основних засобiв пов'язанi з ними суми iншого додаткового капiталу
приєднуються до результатiв дiяльностi товариства. Отже, облiковi даннi свiдчать про те, що якби товариство
здiйснило вiдповiдне коригування додаткового капiталу на суми дооцiнки основних засобiв, що вибули, в сторону
зменшення, то сума нерозподiленого прибутку збiльшилася б у Балансi (ф. №1), при цьому власний капiтал не
змiнився б. Тобто, отримавши достатнi i прийнятнi аудиторськi докази, ми прийшли до висновку, що вищезазначенi
порушення є суттєвими, проте не всеохоплюючими для фiнансової звiтностi. & 5. УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстави для висловлення умовнопозитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ
"Продцентр" станом на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату,
згiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i вiдповiдають Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi". & 6. ДОДАТКОВА IНФОРМАЦIЯ На 31.12.2012 р. вартiсть чистих активiв товариства
складає 1960 тис. грн., визначенi вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств (рiшення ДК ЦПФРУ вiд 17.11.2004 р.№485), i перевищує розмiр статутного капiталу в двiчi.
Такий показник вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України. Суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою
звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, а саме: Балансом на 31 грудня 2012 р.(ф.№1), Звiтом про фiнансовi результати (ф.№2),
Звiтом про рух грошових коштiв (ф.№3), Звiтом про власний капiтал (ф. №4) за 2012 рiк та Примiток до рiчної
фiнансової звiтностi за 2012 рiк., та iншою iнформацiєю, що розкривається ПАТ "Продцентр" та подається до ДК
ЦПФРУ разом з фiнансовою звiтнiстю, а саме: Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2012 р. (в електронному та
паперовому виглядi), на момент проведення аудиту встановлено не було. За даними рiчної фiнансової звiтностi за
2012 р. значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв активiв товариства, що складає бiльше 257 тис. грн.) на здiйснювалися.
Правочини, що укладає товариство здiйснюються на пiдставi договорiв купiвлi-продажу, або договорiв поставки на
пiдставi накладних на вiдвантаження за кожною партiєю окремо. Вартiсть партiй не перевищує вказану вище суму.
Щодо стану корпоративного управлiння: Станом на 31.12.2012 р. ПАТ "Продцентр" у вiдповiдностi до вимог Закону
України "Про акцiонернi товариства" здiйснив наступнi мiроприємства: 1) внесенi змiни до Статуту товариства, якi в
тому числi включають змiну найменування акцiонерного товариства з вiдкритого на публiчне акцiонерне товариство
(затвердженi загальними зборами протокол №15 вiд 01.06.2011 р., зареєстрованi 21.06.2011 р. №13051200000000682);
2) приведено внутрiшнi положення товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону: - положення про загальнi збори
акцiонерiв; - положення про виконавчий орган товариства; - положення про Наглядову раду; - положення про
ревiзора; - положення про iнформацiйну полiтику товариства; - принципи (кодекс) корпоративного управлiння, якi
затвердженi загальними зборами акцiонерiв (протокол №15 вiд 01.06.2011 р.); 3) забезпечено iснування акцiй
виключно в бездокументарнiй формi (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №25/06/1/10 вiд 26.07.2011 р., форма
iснування акцiй - бездокументарна); 4) опублiковано в офiцiйному друкованому органi повiдомлення про прийняте
рiшення про дематерiалiзацiю цiнних паперiв та повiдомлено про це персонально кожного акцiонера, зареєстрованого
в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується; 5) подано до Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку документи для замiни свiдоцтва про реєстрацiю випуску iменних акцiй документарної
форми iснування на свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування; 6) припинено
обслуговування випуску цiнних паперiв у документарнiй формi у реєстроутримувача в системi реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв за цим випуском; 7) укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв з депозитарiєм
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, буд.3, Лiцензiя ДК ЦПФРУ серiї АВ
№189650 вiд 30.04.2010 р., код 30370711), який обслуговує випуск акцiй, що дематерiалiзується, з вiдкриттям рахунку
в цiнних паперах в цьому депозитарiї; 8) укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам з
зберiгачем ТОВ "Зберiгач-Капiтал" (10009, м. Житомир, вул..Лук'яненка, буд.5 Лiцензiя ДК ЦПФРУ серiя АВ
№533895 вiд 30.04.2010 р., код 36859362); 9) депоновано глобальний сертифiкат в депозитарiй та надано йому
необхiдних розпоряджень та iнших документiв вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку 09.09.2010 р.; 10) забезпечено передачу реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та переведено облiк прав
власностi на акцiї у бездокументарнiй формi до зберiгача. Принципами (кодексом) корпоративного управлiння (роздiл
3) передбачено здiйснення в товариствi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю через механiзми
внутрiшнього контролю. До органiв, якi здiйснюють внутрiшнiй контроль, належать: " наглядова рада; " ревiзор; "
директор, регламентацiя основних питань дiяльностi цих органiв управлiння та контролю, а саме: порядок створення,
компетенцiя, порядок прийняття ними рiшень вiдповiдно до вимог чинного законодавства України - чiтко закрiплена у
Статутi та внутрiшнiх положеннях Товариства. З метою забезпечення впевненостi акцiонерiв, потенцiйних iнвесторiв,
кредиторiв та iнших заiнтересованих осiб у надiйному функцiонуваннi системи внутрiшнього контролю, пiдсилення
вiрогiдностi фiнансової iнформацiї директор забезпечує проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у

випадках, визначених законодавством та Статутом Товариства. Обставини, якi можуть свiдчити про можливiсть того,
що фiнансова звiтнiсть ПАТ "Продцентр" за 2012 рiк мiстить суттєвi вiдхилення внаслiдок шахрайства, в 2012 р.
вiдсутнi. Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму) Приватна аудиторська фiрма "Стандарт" Свiдоцтво про
внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2353 (Рiшення АПУ вiд 26 сiчня 2001 р. № 98, продовжено
рiшенням АПУ вiд 15 грудня 2005 р. №156/6, продовжено рiшенням АПУ вiд 04.11.2010 р. №221/3, чинне до
04.11.2015 р.) 10020, м. Житомир Проспект Миру, буд.19, к.328 тел. (0412) 460-592 Договiр №09 вiд 20 березня 2013 р.
про надання аудиторських послуг. Аудит проведено з 20 березня по 09 квiтня 2013 р. Аудитор Зiмiна Галина
Ростиславiвна Сертифiкат №001968 (рiшення АПУ №25 вiд 14.05.95 р., продовжено рiшенням АПУ №82 вiд 24.09.99
р., №139 вiд 30.09.2004 р., №197/2 вiд 18.12.2008 р., чинний до 14.02.2014 р.)
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні
ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення
ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про
особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових
технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості
продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основним видом дiяльностi пiдприємства є торгiвельна дiяльнiсть у сферi громадського харчування, щодо реалiзацiї
продуктiв харчування та алкогольних напоїв, випiчка хлiба, надання послуг по стоянцi автомобiлiв, автотрпнспортнi
послуги. Реалiзацiя продукцiї, товарiв, робiт, послуг покупцям i замовникам здiйснюється на пiдставi прямих
договорiв. Основними покупцями продовольчих товарiв є бюджетнi органiзацiї - дитячi садки, школи, пансiонати,
лiкувальнi установи. Клiєнтами по наданню послуг по автостоянцi є фiзичнi особи. Основними видами дiяльностi
товариства є оптова та роздрiбна торгiвля, громадське харчування, випiчка хлiбобулочних виробiв та виготовлення
макаронних виробiв. Фiнансовий стан Товариства стабiльний i має тенденцiю зростання. Товариство поставляє товари
бюджетним органiзацiям. В останнi роки конкурентiв в оптовiй торгiвлi i громадському харчування значно
збiльшилось. В м. Житомирi вiдкрито багато нових кафе, їдалень та iн. В оптовiй торгiвлi беруть участь приватнi
пiдприємцi, iншi пiдприємства як новi, так i тi, що ранiше iснували на ринку. Перспективнiсть виконання робiт та
надання послуг Товариства залежить вiд рiвня попиту на послуги, що надаються пiдприємством. Дiяльнiсть
Товариства майже не залежить вiд сезонного фактору - обсяг послуг дещо збiльшується у весняно-лiтнiй перiод.
Основним ринком збуту послуг i робiт, що виконує Товариство, є м. Житомир i Житомирська область. Основнi ризики
в дiяльностi емiтента пов'язанi зi зростанням цiн на сировину i продукти. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв
полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства,
розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi якостi послуг,
що надаються, та продукцiї, що виробляється. Канали збуту робiт Емiтента - шляхом укладання договорiв з
iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення
клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на продукцiю, високої якостi продукцiї
Сировина, яка використовується Емiтентом, купується у постачальникiв, сировина є доступною завдяки її широкому
асортименту, проте цiни на сировину постiйно зростають. Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює
дiяльнiсть емiтент, характеризується постiйним зростанням, появою нових технологiй, використанням в роботi нових
матерiалiв. Рiвень впровадження нових технологiй та товарiв залишається низьким iз-за їх високої цiни. Конкуренцiя в
галузi є високою iз-за достатньої кiлькостi пiдприємств, що виконують аналогiчнi роботи i послуги, що i Емiтент.
Особливiстю продукцiї (послуг) емiтента є висока якiсть та постiйне зростання собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн
на сировину i продукти. Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва,
залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та
матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, як правило, не перевищує 20 осiб.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує
будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Протягом останнiх 5 рокiв були вiдчуженi активи, якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби, а
саме - машини, транспортнi засоби, будiвлi, iнструменти i прилади. Загальна сума вiдчужених за останнi 5 рокiв
активiв складає 1784,30 тис. грн. Основнi придбання та полiпшення за останнi 5 рокiв 611,60 тис. грн. Пiдприємство
на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих
потужностей після її завершення
Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв не здiйснюється, також в
звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. Виробничi потужностi в цiлому
задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь використання обладнання в середньому складає 90 вiдсоткiв. Спосiб

утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi
пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. На думку Емiтента
екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час Товариство не має планiв
щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують
значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Iстотною проблемою є нестача оборотних коштiв на пiдприємствi, несвоєчасна оплата товарiв, робiт, послуг
бюджетними установами - основними покупцями товариства. Через вiдсутнiсть коштiв в мiсцевому бюджетi
вiдбувається несвоєчасне перерахування коштiв за поставленi товари, що негативно позначається на роботi
товариства. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень Товариством не вивчена.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
В звiтному роцi до Товариства були застосованi штрафнi санкцiї: - ДПI, за рiшенням суду 14363,37 грн., перераховано
повнiстю протягом 2012 року. - Антимонопольний комiтет, за рiшенням суду 32506,35, перераховано повнiстю
протягом 2012 року. - ДПI, згiдно повiдомлення-рiшення ДПI, перевiрка в магазинi "Явiр" 1992,00 грн., перераховано
повнiстю протягом 2012 року.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд виконаних робiт, наданих послуг
на умовах госпрозрахунку. Робочий капiтал достатнiй i в цiлому вiдповiдає поточним потребам пiдприємства,
можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню
об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування
пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй
дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв, тому iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих
договорiв вiдсутня.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції,
поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в
майбутньому)
З метою полiпшення дiяльностi товариства, покращення його фiнвнсового стану планується збiльшення
товарообороту за рахунок харчування дiтей 1-4 класiв мiських шкiл; розширення асортименту продовольчих товарiв
складу; реконструкцiя хлiбного цеху, оновлення автомобiльного парку. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на
дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на продукти, що негативно вплине на
дiяльнiсть Товариства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за
звітний рік
Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за
звiтний перiод вiдсутнi.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування
суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це
зазначається
В звiтному роцi Товариство було учасником судових справ: 1. за позовом ДПI у м. Житомирi до ПАТ "Продцентр"
щодо вiдсутностi мiсця зберiгання алкогольних напоїв у сумi 14363,37 грн. (рiшення суду по справi 2а-4654/10 0670
вiд 23.01.2012 р.). Справу було вирiшено на користь ДПI. Справа розглядалась в Житомирському окружному
адмiнiстративному судi м. Житомира. 2. за позовом ПП "Рим-Трейд" до ПАТ "Продцентр" справа №6/5007/1483/12
позов про стягнення боргу за вiдпущенi продукти харчуванн(риба) на суму 42413,07 грн. Рiшення суду- позов
задовольнити, стягнути з ПАТ "Продцентр" суму 42413,07 на користь ПП "Рим-Трейд". Справа розглядалась в
Житомирському обласному господарському судi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності
емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні
три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi
емiтента, вiдсутня.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

348

410

0

0

348

410

будівлі та
споруди

285

353

0

0

285

353

машини та
обладнання

22

19

0

0

22

19

транспортні
засоби

41

38

0

0

41

38

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

348

410

0

0

348

410

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв,
машинами i обладнаннями - 10-20 рокiв, транспортними засобами - 10-15 рокiв. Товариство
користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх
цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть
основних засобiв на кiнець звiтного року - 994 тис.грн., ступiнь їх зносу - 58,75%, ступiнь їх
використання в середньому 90%, сума нарахованого зносу - 584 тис.грн. Змiни у вартостi
основних засобiв зумовленi нарахуванням амортизацiї та надходженням основних засобiв
протягом року. Обмежень на використання майна Емiтента немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

1960

1968

Статутний капітал
(тис. грн.)

934

934

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

934

934

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського
облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi
активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(1960.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного
капiталу(934.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на
кiнець року.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

78

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

463

X

X

Усього зобов'язань

X

541

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

В таблицi наведено iнформацiю про зобов"язання Товариства станом на
31.12.2012 р.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
періоду
Дата виникнення Дата оприлюднення Повідомлення
події
у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

22.03.2012

23.03.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

2

0

2

2011

1

0

3

2012

0

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Ні

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

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

X

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

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися

Ні

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

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

1

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

4

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Інші (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Iншi данi вiдсутнi

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

X
X

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

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi
Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
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)

Так

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Так

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Так

Ні

Ні

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

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)
Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в
інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi данi вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетбезпосередньо
на загальних
інформаційній
на запит
сторінці
базі даних
зборах
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Ні

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Правління або директор
Інше (запишіть)

Ні

X
Iншi данi вiдсутнi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні

X
Аудитора не змiнювали

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Залучення iнвестицiй не планується

X

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

X

Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних
трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі
- особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Переведення випуску акцiй в
бездокументарну форму iснування

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття: 01.06.2011 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: розмiщено на власнiй вебсторiнцi
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого
відхилення протягом року емiтент та посадовi особи у своїй дiяльностi дотримуються положень Кодексу
корпоративного управлiння
Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Емiтент не є фiнансовою установою
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Емiтент не є фiнансовою установою
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або
споживачам фінансових послуг.
Емiтент не є фiнансовою установою
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до
членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Емiтент не є фiнансовою установою
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність
такої системи.
Емiтент не є фiнансовою установою
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Емiтент не є фiнансовою установою
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи
розмір, або їх відсутність.
Емiтент не є фiнансовою установою
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір.
Емiтент не є фiнансовою установою
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи
іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Емiтент не є фiнансовою установою
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Емiтент не є фiнансовою установою
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Емiтент не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Емiтент не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі.
Емiтент не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року.
Емiтент не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора.
Емiтент не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх
п`яти років.
Емiтент не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою
України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг.
Емiтент не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму
розгляду скарг.
Емiтент не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по
батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Емiтент не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду
фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг,
що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Емiтент не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду
стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Емiтент не є фiнансовою установою
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НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ
ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

Вид економічної діяльності
Середня кількість
працівників

за КОПФГ

112

за КОДУ

7774

за КВЕД

46.39

28

Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса

10029 Житомирська область Богунський район м. Житомир Котовського,
буд. 61

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

V
Баланс
на 31.12.2012 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

(0)

(0)

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

- залишкова вартість

030

348

410

- первісна вартість

031

920

994

- знос

032

( 572 )

( 584 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1036

961

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

570

535

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

1522

1490

Знос інвестиційної нерухомості

057

952

955

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

1954

1906

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

22

28

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

121

113

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

280

244

- первісна вартість

161

280

244

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

- за бюджетом

170

4

4

- за виданими авансами

180

40

118

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

49

137

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

6

15

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

522

659

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

2476

2565

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

934

934

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

487

487

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

547

539

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

1968

1960

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

54

64

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

Усього за розділом II

430

54

64

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

4

12

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

4

12

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

203

304

- з одержаних авансів

540

2

6

- з бюджетом

550

28

78

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

18

36

- з оплати праці

580

34

77

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

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

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

165

28

Усього за розділом IV

620

450

529

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

2476

2565

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

Примітки
Керівник

Толоконнiкова Ганна Костянтинiвна

Головний бухгалтер

Зiмiна Юлiя Вiталiївна
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Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Продцентр"

за ЄДРПОУ

01549863

Житомирська область

за КОАТУУ

1810136300

Територія
Організаційно-правова
форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган державного
управління
Вид економічної діяльності

НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ
ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

за КОПФГ

112

за СПОДУ

7774

за КВЕД

46.39

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

V
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

5804

5493

Податок на додану вартість

015

615

706

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

5189

4787

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 4172 )

( 3444 )

- прибуток

050

1017

1343

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

835

0

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

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 360 )

( 261 )

Витрати на збут

080

( 1205 )

( 1075 )

Інші операційні витрати

090

( 45 )

( 114 )

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

091

(0)

(0)

- прибуток

100

242

0

- збиток

105

(0)

( 107 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

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

131

Фінансові витрати

140

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(0)

( 27 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

170

242

0

Валовий:

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

- збиток

175

(0)

( 134 )

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

176

0

0

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

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 82 )

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

160

0

- збиток

195

(0)

( 134 )

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

160

0

- збиток

225

(0)

( 134 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

168

523

Витрати на оплату праці

240

565

482

Відрахування на соціальні заходи

250

217

187

Амортизація

260

62

67

Інші операційни витрати

270

591

120

Разом

280

1603

1379

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

3737492

3737492

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

3737492

3737492

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.04281

-0.03585

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.04281

-0.03585

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю заповнено в гривнях, в тис. грн. вiн складає:
за 2012 рiк
за 2011 рiк
0,00004281 тис.грн.
-0,00003585 тис.грн.
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю заповнено в гривнях, в тис. грн. вiн складає:
за 2012 рiк
за 2011 рiк
0,00004281 тис.грн.
-0,00003585 тис.грн.

Керівник

Толоконнiкова Ганна Костянтинiвна

Головний бухгалтер

Зiмiна Юлiя Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Продцентр"

за ЄДРПОУ

01549863

Житомирська область

за КОАТУУ

1810136300

Територія
Організаційно-правова
форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган державного
управління
Вид економічної діяльності

НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ
ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

за КОПФГ

112

за СПОДУ

7774

за КВЕД

46.39

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

V
Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

6812

5493

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

31

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

21

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

0

0

Товарів (робіт, послуг)

090

( 5620 )

( 4044 )

Авансів

095

(0)

(0)

Повернення авансів

100

(6)

(0)

Працівникам

105

( 409 )

( 482 )

Витрат на відрядження

110

(0)

(0)

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 270 )

( 706 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 50 )

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 211 )

( 187 )

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

130

( 178 )

( 37 )

Цільових внесків

140

( 21 )

(0)

Інші витрачання

145

( 47 )

( 120 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

52

-83

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

52

-83

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

( 13 )

( -7 )

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-13

7

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-13

7

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

(0)

(0)

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

( 30 )

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-30

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-30

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

9

-76

Залишок коштів на початок року

410

6

82

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

15

6

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки
Керівник

Толоконнiкова Ганна Костянтинiвна

Головний бухгалтер

Зiмiна Юлiя Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Продцентр"

за ЄДРПОУ

01549863

Житомирська область

за КОАТУУ

1810136300

Територія
Організаційно-правова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

Орган державного управління

за КОПФГ

112

за СПОДУ

7774

за КВЕД

46.39

НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА
ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

Вид економічної діяльності

2013 | 01 | 01

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

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

934

0

0

487

0

547

0

0

1968

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

934

0

0

487

0

547

0

0

1968

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

160

0

0

160

Залишок на початок року
Коригування:

Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів

Чистий прибуток (збиток) за звітний
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

-30

0

0

-30

Спрямування прибутку до статутного
капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

-138

0

0

-138

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

-8

0

0

-8

Залишок на кінець року

300

934

0

0

487

0

539

0

0

1960

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Інші зміни в капіталі:

Примітки
Керівник

Толоконнiкова Ганна Костянтинiвна

Головний бухгалтер

Зiмiна Юлiя Вiталiївна

Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПАТ "Продцентр" за 2012 рiк
АДРЕСАТ: керiвництву ПАТ "Продцентр" & 1. ВСТУП Публiчне акцiонерне товариство "Продцентр" (надалi - ПАТ
"Продцентр") засновано спiльним рiшенням регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по
Житомирськiй областi №136 вiд 25.07.1997 р. i рiшенням загальних зборiв органiзацiї орендарiв шляхом перетворення
вiдокремленого пiдроздiлу орендного пiдприємства "Житомирський комерцiйний центр громадського харчування" у
Вiдкрите акцiонерне товариство "Житомирський комерцiйний центр громадського харчування" (протокол №4 вiд
24.07.1997 р.). Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Житомирський комерцiйний
центр громадського харчування" 01 червня 2011 року було прийнято рiшення про змiну найменування Товариства на
Публiчне акцiонерне товариство "Продцентр" у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства",
зареєстроване виконкомом Житомирської мiської Ради за №13051050013000682 вiд 21.06.2011р., включено до
Єдиного реєстру пiдприємств та органiзацiй України 22.06.2011 р.: код за ЄДРПОУ: 01549863 мiсцезнаходження:
10029, м. Житомир, Богунський р-н, вулиця Котовського, будинок 61 (юридична i фактична адреса) 1810136300
основнi види дiяльностi: неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
(46.39), роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами (47.11), iншi види перероблення та консервування овочiв та фруктiв, (10.39), дiяльнiсть
ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування (56.10), допомiжне обслуговування наземного транспорту (52.21),
надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (68.20). Приватна аудиторська фiрма
"Стандарт" вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг (надалi - МСА), Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку України 29.09.2011 р. №1360, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за
№1358/20096 та договору №09 вiд 20 березня 2013 р. провела аудит фiнансової звiтностi ПАТ "Продцентр" станом на
31.12.2012 р., в складi Балансу на 31 грудня 2012 р.(ф.№1), Звiту про фiнансовi результати за 2012 р. (ф.№2), Звiту про
рух грошових коштiв за 2012 р. (ф.№3), Звiту про власний капiтал за 2012 р.(ф.№4), Примiток до рiчної фiнансової
звiтностi (ф.№5), стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Статтею 1 Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. №996-ХIV (зi змiнами та
доповненнями), передбачено, що мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) - прийнятi Радою з
мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку документи, якими визначено порядок складання фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до пункту другого статтi 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
публiчнi акцiонернi товариства, банки, страховики, а також пiдприємства, якi провадять господарську дiяльнiсть за
видами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, зобов'язанi з 2012 року не пiзнiше нiж 30 квiтня
року, наступного за звiтним, оприлюднювати рiчну фiнансову звiтнiсть, складену за мiжнародними стандартами,
разом з аудиторським висновком шляхом розмiщення на власнiй веб-сторiнцi з опублiкуванням у перiодичних або
неперiодичних виданнях. На виконання частини шостої статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 31.11.2010 № 1780, яке зареєстроване у
Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2011 за № 179/18917 затверджено Порядок розкриття iнформацiї про дiяльнiсть
публiчних акцiонерних товариств на основi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Порядок набрав чинностi
04.03.2011. Пiдприємства, якi провадять господарську дiяльнiсть за видами, перелiк яких визначається Кабiнетом
Мiнiстрiв України, обов'язково складають фiнансову звiтнiсть та консолiдовану фiнансову звiтнiсть починаючи з дати,
визначеної постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2011 № 1223 "Про внесення змiн до Порядку подання
фiнансової звiтностi". Таким чином, розкриття iнформацiї за 2012 рiк публiчними акцiонерними товариствами має
здiйснюватись за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. ПАТ "Продцентр" перейшло на складання
фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ) станом на 01.12.2012 р. i
2012 р. для Товариства є перехiдним. ПАТ "Продцентр" прийнята облiкова полiтика, що являється незмiнною на
протязi звiтного перiоду, що перевiрявся, а саме: 1. Фiнансова звiтнiсть складається у вiдповiдностi з принципом
облiку по фактичним витратам, за виключенням фiнансових iнструментiв, що оцiнюються по справедливiй вартостi,
змiни якої вiдображаються в складi прибутку або збитку за перiод, i активiв, наявних для продажу, що вiдображаються
по справедливiй вартостi. 2. З метою формування показникiв фiнансової звiтностi встановлено кордон суттєвостi в
розмiрi 0,1 тис. грн. 3. Фiнансова звiтнiсть має бути пiдготовленою на припущеннi безперервностi дiяльностi. 4.
Вiдповiдно до МСФЗ 1 звiтнiсть (крiм Звiту про рух грошових коштiв) складається з використанням облiку на основi
нарахування. 5. У фiнансовiй звiтностi не згортаються активи та зобов'язання або дохiд i витрати, якщо тiльки цього
не вимагає або не дозволяє МСФЗ. Така операцiя здiйснюється у виключних випадках: " дохiд i витрати не пов'язанi з
пропозицiями, що генерують дохiд вiд основної дiяльностi, " прибутки та збитки виникають вiд групи подiбних
операцiй. 6. У фiнансовiй звiтностi вiдображається окремо кожний суттєвий клас подiбних статей, вiдображаються
окремо статтi вiдмiнного характеру або функцiї, крiм випадкiв, коли вони є несуттєвими з розкриттям iнформацiї в
Примiтках. 7. До непохiдних фiнансових iнструментiв вiдносяться торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть,
грошовi кошти та їх еквiваленти, кредити i позики, а також торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть,
iнвестицiї в пайовi та борговi цiннi папери. Товариство спочатку визнає позики та дебiторську заборгованiсть i
депозити на дату їх видачi /виникнення/. Первiсне визнання всiх iнших фiнансових активiв (включаючи активи,
визначенi в категорiю iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку за перiод) здiйснюється на дату укладення угоди, в результатi якої пiдприємство стає стороною
за договором, який являє собою фiнансовий iнструмент. 8. Товариство припиняє визнання фiнансового активу в той
момент, коли воно втрачає передбаченi договором права на потоки грошових коштiв за цим фiнансовим активом, або

коли воно передає свої права на отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв за цим фiнансовим
активом в результатi здiйснення угоди, в якiй iншiй сторонi передають практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з
правом власностi на цей фiнансовий актив. 9. Будь-яка участь у переданих фiнансових активах, сформованих
Товариством або збережених за ним, визнається в якостi окремого активу або зобов'язання. Фiнансовi активи та
зобов'язання згортаються i представляються у звiтi про фiнансовий стан нетто-величиною тiльки тодi, коли
Товариство має юридичне право на їх взаємозалiк i має намiр або зробити розрахунки по ним на нетто-основi, або
реалiзувати актив i погасити зобов'язання одночасно. 10. Товариство має наступнi непохiднi фiнансовi активи:
фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку за
перiод, фiнансовi активи, утримуванi до строку погашення, позики i дебiторську заборгованiстю, а також фiнансовi
активи, наявнi для продажу. Станом на кожну звiтну дату фiнансовий актив оцiнювати на предмет наявностi
об'єктивних свiдчень його можливого знецiнення. Збитки вiд знецiнення визнаються у прибутку або збитку за перiод i
вiдображаються на рахунку оцiночного резерву, величина якого вiднiмається з вартостi дебiторської заборгованостi.
Метод визначення резерву сумнiвних боргiв: наприкiнцi кожного звiтного перiоду оцiнювати, чи є об'єктивне
свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується. Якщо таке свiдчення є,
суб'єктовi господарювання слiд застосовувати &63 (для фiнансових активiв, що їх облiковують за амортизованою собi
вартiстю), &66 (для фiнансових активiв, що їх облiковують за собiвартiстю) або &67(для фiнансових активiв,
доступних для продажу) для визначення суми будь-якого збитку вiд зменшення корисностi. Резерв для iншої поточної
заборгованостi резерв сумнiвних боргiв визначати для всiх статей дебiторської заборгованостi, що визнана
фiнансовим активом. 11. Непохiднi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка
збiльшується на суму витрат i безпосередньо вiдносяться до здiйснення угоди. Пiсля первiсного визнання цi фiнансовi
зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка (при
складаннi звiтiв за рiк i за заборгованiстю, яка не є поточною та вiдсотковою). Товариство припиняє визнання
фiнансового зобов'язання в той момент, коли припиняються або анулюються її обов'язки за вiдповiдним договором
або закiнчується термiн їх дiї. Товариство має наступнi непохiднi фiнансовi зобов'язання: дивiденди i купонний дохiд,
що пiдлягає виплатi клiєнтам, кредиторська заборгованiсть та аванси отриманi. 12. До основних засобiв вiдносяться
матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв,
надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних
функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких
перевищує 2500 грн. Вiдповiдно до МСБО 16 визначається лiквiдацiйна вартiсть придбаних об'єктiв основних засобiв
пiд час його визнання i перегляд такої вартостi на кiнець кожного фiнансового року. Лiквiдацiйна вартiсть
встановлювати на рiвнi можливого вiдшкодування. Витрати на полiпшення основних засобiв для вiдновлення
майбутнiх економiчних вигод, очiкуваних вiд їх використання, визнавати капiтальними iнвестицiями за умови, що
балансова вартiсть активу не перевищує суми його очiкуваного вiдшкодування. Пiдставою для визнання капiтальними
iнвестицiями витрат, пов'язаних з полiпшенням основних засобiв, є зростання внаслiдок цих витрат очiкуваного
термiну корисного використання об'єкта, кiлькостi та/або якостi продукцiї (робiт, послуг), яка виробляється цим
об'єктом При вибуттi об'єктiв основних засобiв, якi ранiше були переоцiненi, перевищення сум попереднiх дооцiнок
над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта основних засобiв включати до складу
нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу. Втрати вiд зменшення корисностi об'єктiв
основних засобiв включати до складу витрат звiтного перiоду iз збiльшенням у балансi суми зносу основних засобiв.
За одиницю, що генерує грошовi потоки, визвати дiяльнiсть Товариства: гуртова та роздрiбна торгiвля, громадське
харчування, послуги транспорту та автостоянки, - дохiд вiд реалiзацiї та їх витрати за звiтний рiк. Амортизацiя по
основних засобах нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх
корисного використання i вiдображається у складi прибутку або збитку. Амортизацiя нараховується з дати придбання
об'єкта, а для об'єктiв основних засобiв, зведених господарським способом - з моменту завершення будiвництва
об'єкта i його готовностi до експлуатацiї. За земельним дiлянкам амортизацiя не нараховується. Строки корисного
використання рiзних об'єктiв основних засобiв визначаються комiсiєю при введеннi їх в експлуатацiю. 13. Система
облiку запасiв: первинну вартiсть запасiв, придбаних за плату визначати за собiвартiстю запасiв; виготовлених
власними силами - за витратами. Оцiнка запасiв, що надходять у звiтному перiодi за собiвартiстю запасiв: оцiнка
запасiв на дату балансу Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
Метод оцiнки вибуття запасiв: застосовується одна i та сама формула собiвартостi для всiх запасiв однакового
характеру та використання. Для запасiв рiзного характеру або використання можуть бути виправданими рiзнi
формули собiвартостi. Для запасiв, що перебувають у процесi виробництва для такого продажу, та тих, що iснують у
формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг
застосовувати метод ФIФО, що утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу - за методом роздрiбних цiн. 14.
Резерв вiдображати у Звiтi про фiнансовий стан у тому випадку, коли у Товариства виникає юридична необхiднiсть
або обґрунтоване зобов'язання в результатi подiї та iснує ймовiрнiсть того, що буде потрiбно вiдволiкання коштiв для
виконання цього зобов'язання. При визначеннi величини зобов'язань щодо короткострокових винагород
спiвробiтникiв дисконтування не застосовувати, i вiдповiднi витрати визнавати по мiрi виконання спiвробiтниками
своїх трудових обов'язкiв. Вiдповiдно МСБО 12, 18, 37 створення забезпечень є обов'язковим, тому на дату балансу
(при складаннi рiчної звiтностi) створювати забезпечення на: - виплату вiдпусток працiвникам. 15. Дивiденди
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як розподiл нерозподiленого прибутку в мiру їх оголошення. 16. Дохiд,
пов'язаний з вiдпуском готової продукцiї, наданням послуг та витрати на виготовлену та реалiзовану продукцiю
включається до складу звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування i вiдповiдностi та
вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться. 17. Встановлена

класифiкацiя витрат визначається за МСБО1,МСБО 16,МСБО 18,МСБО 23, МСБО 38: до виробничої собiвартостi
вiдносяться: прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi; iншi прямi витрати; постiйнi та змiннi
загальновиробничi витрати; до складу загальновиробничих витрат вiдносяться: сировина i матерiали, використанi на
виробництво товарної продукцiї; основна i додаткова заробiтна плата загальновиробничого персоналу; вiдрахування
на заробiтну плату загальновиробничого персоналу; витрати на енергозабезпечення технологiчного процесу; витрати
на водопостачання та водовiдведення для технологiчного процесу; постiйнi прямi витрати; постiйнi загальновиробничi
витрати розподiляться на кожну одиницю продукцiї з використанням бази розподiлу - обсягу дiяльностi;
нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються до собiвартостi реалiзованої продукцiї у перiоди їх
виникнення; класифiкацiя адмiнiстративних витрат i витрат на збут здiйснюється згiдно МСФЗ. Сума податку на
прибуток включає суму поточного податку за рiк i суму вiдкладеного податку. Вимоги та зобов'язання по
вiдстрочених податкових активах i зобов'язаннях згортаються. 18. Фiнансовий результат дiяльностi товариства
визначається по завершенню звiтного перiоду (мiсяць). & 2. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО
ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ Вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi несе керiвник - Толоконнiкова Ганна Костянтинiвна, (з 21.06.2011 р. весь перiод, що перевiряється, ),
головний бухгалтер - Зiмiна Юлiя Вiталiївна (з 02.12.2011 р. весь перiод, що перевiряється, ) у вiдповiдностi до Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього
контролю стосовно пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також
облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. & 3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА Вiдповiдальнiстю аудитора є
висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результату аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг 700, 705,
706, 710, 720. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання естетичних вимог, а також планування й виконання
аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання ПАТ "Продцентр"
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю товариства. Аудит включає також оцiнку
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом,
та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки. & 4. ПIДСТАВИ ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ Колективним
листом НБУ, Мiнфiну, Державної служби статистики вiд 07.12.2011 р.№12-208/1757-14830;№31-08410-06-5/30523;
№04/4-07/702 роз'яснено, що суб'єкт господарювання може обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 р. або
01.01.2012 р. У разi якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012 р., то складається баланс станом на 01.01.2012 р. за
вимогами МСФЗ i застосовуються норми МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi" (надалi - МСФЗ 1). Вiдповiдно до МСФЗ 1 фiнансова звiтнiсть вважається першою фiнансовою звiтнiстю,
складеною за МСФЗ, якщо пiдприємство застосовує МСФЗ шляхом чiткої i беззастережної заяви про вiдповiднiсть
МСФЗ. Вiдправним моментом для складання такої звiтностi є вступний баланс за МСФЗ, який був складений
Товариством шляхом трансформацiї залишкiв за бухгалтерськими рахунками станом на 31.12.2011 р. Товариством, що
вперше застосувало МСФЗ, обрано облiковi полiтики, виходячи з МСФЗ, якi дiяли на 31.12.2011 р. В зв'язку з цим при
складаннi вступного балансу за МСФЗ Товариством: -припинено визнання активiв та зобов'язань, якщо їх визначення
суперечило МСФЗ; -визнано всi активи та зобов'язання, якщо це вимагалося МСФЗ; -перекласифiковано тi статтi, якi
згiдно з МСФЗ вiдносяться до iншої категорiї активiв, зобов'язань або власного капiталу, нiж за вимогами П(С)БО; застосувало МСФЗ для оцiнки всiх визнаних активiв i зобов'язань. Всi коригування, пов'язанi з переходом до МСФЗ,
на 31.12.2011 р. визнанi безпосередньо у складi нерозподiленого прибутку. Вiдповiдно до МСФЗ 1 Товариством
використанi окремi добровiльнi та обов'язковi виключення з принципу вiдповiдностi вступного балансу кожному
МСФЗ, а саме: -доцiльна собiвартiсть, -актуарнi прибутки та збитки (МСБО 19-виплати працiвникам-пенсiйна
програма), -визначення ранiше визнаних фiнансових iнструментiв (справедлива вартiсть фiнансових активiв i
зобов'язань; -змiни у iснуючих зобов'язаннях щодо виводу з експлуатацiї та подiбних зобов'язаннях (оцiнка
зобов'язань, що виникли до переходу на МСФЗ , розрахунок амортизацiї на пiдставi поточної оцiнки тощо); припинення визнання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань (припинення визнання активiв i зобов'язань до
01.01.2004 р. -МСБО 39) ; -облiк хеджування (оцiнка всiх похiдних iнструментiв за справедливою вартiстю,
виключення всiх вiдстрочених доходiв i витрат - МСБО 39); -попереднi оцiнки (ретроспективний перегляд попереднiх
оцiнок - МСФЗ 1). Згiдно ст.6 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та у
вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.12.2011 р. №1591 "Про внесення змiн до деяких
нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України з бухгалтерського облiку", пiдприємства, якi вiдповiдно до
законодавства складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, застосовують тiльки
додатки до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а саме пп.2.3.2, 3.2.2, 4.2.2, 5.2.2 Наказу №1591 - у додатку
до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського
облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух
грошових коштiв", у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал", в яких
зроблено доповнення: "Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi): за положеннями (стандартами)

бухгалтерського облiку; за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi". Тобто маємо застосовувати форми
звiтностi стандартизованi: Баланс, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв та Звiт про власний
капiтал з вiдмiткою "Складено: за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi". А коли цими МСФЗ вимагається
розкрити у фiнансовiй звiтностi iнформацiю, представлення якої не передбачено чинними формами фiнансової
звiтностi, така iнформацiя розкривається у примiтках до фiнансових звiтiв (лист МФУ вiд 01.01.2013 р. №31-08410-065/188). Тобто певнi обмеження щодо застосування МСФЗ до фiнансової звiтностi 2012 р. закладенi чинним
законодавством. Крiм того, додатковий капiтал товариства вiдображений у фiнансовiй звiтностi в сумi 1322 тис. грн.,
що вiдповiдає записам в Головнiй книзi товариства за субрахунком 423 "Дооцiнка активiв". Дооцiнка основних засобiв
була здiйснена на пiдставi iндексацiї вартостi основних фондiв в 1992 - 1996 роках вiдповiдно до Постанов Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 07.05.92 р. №229 "Про проведення загальної переоцiнки основних фондiв, залiку взаємної
заборгованостi пiдприємств та поповнення оборотних коштiв державних пiдприємств i органiзацiй", вiд 03.08.93 р.
№598 "Про проведення iндексацiї основних фондiв у народному господарствi України", вiд 30.07.94 р. №519 "Про
перенесення термiну проведення iндексацiї основних фондiв у 1994 роцi"; вiд 17.01.95 р. №34 "Про проведення
iндексацiї основних фондiв та визначення розмiрiв амортизацiйних вiдрахувань на повне їх вiдновлення у 1995 роцi";
вiд 16.05.96 р. №523 "Про проведення iндексацiї основних фондiв та визначення розмiрiв амортизацiйних вiдрахувань
на повне їх вiдновлення у 1995 роцi". Розмiр додаткового капiталу на протязi багатьох рокiв незмiнний, при цьому в
облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображено вибуття основних засобiв, що дооцiнювалися. При вибуттi об'єкта
основних засобiв сума дооцiнки даного об'єкта (в результатi проведених iндексацiй в 1992-1996 роках) повинна бути
списана на нерозподiлений прибуток (п.21 П(С)БО 7 Основнi засоби, абз.6 рахунку 42 Iнструкцiї про застосування
Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i
органiзацiй, затвердженiй наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р. №291, зареєстрованiй в
Мiнiстерствi юстицiї України 21 грудня 1999 р. за №893/4186), МСБО 16. Сума дооцiнки, що пiдлягає списанню,
визначається на основi записiв про змiну (iндексацiю) балансової вартостi основних засобiв у картах iнвентарного
облiку та iнших реєстрах аналiтичного облiку об'єктiв основних засобiв. Iнший додатковий капiтал є майбутнiм
нерозподiленим прибутком, так як вiдповiднi йому суми активiв (а саме збiльшення первiсної вартостi основних
засобiв та накопиченого їх зносу до реальної вартостi) мають пройти перевiрку часом для остаточного пiдтвердження
достовiрностi їх оцiнки. У процесi використання основних засобiв пов'язанi з ними суми iншого додаткового капiталу
приєднуються до результатiв дiяльностi товариства. Отже, облiковi даннi свiдчать про те, що якби товариство
здiйснило вiдповiдне коригування додаткового капiталу на суми дооцiнки основних засобiв, що вибули, в сторону
зменшення, то сума нерозподiленого прибутку збiльшилася б у Балансi (ф. №1), при цьому власний капiтал не
змiнився б. Тобто, отримавши достатнi i прийнятнi аудиторськi докази, ми прийшли до висновку, що вищезазначенi
порушення є суттєвими, проте не всеохоплюючими для фiнансової звiтностi. & 5. УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстави для висловлення умовнопозитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ
"Продцентр" станом на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату,
згiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i вiдповiдають Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi". & 6. ДОДАТКОВА IНФОРМАЦIЯ На 31.12.2012 р. вартiсть чистих активiв товариства
складає 1960 тис. грн., визначенi вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств (рiшення ДК ЦПФРУ вiд 17.11.2004 р.№485), i перевищує розмiр статутного капiталу в двiчi.
Такий показник вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України. Суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою
звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, а саме: Балансом на 31 грудня 2012 р.(ф.№1), Звiтом про фiнансовi результати (ф.№2),
Звiтом про рух грошових коштiв (ф.№3), Звiтом про власний капiтал (ф. №4) за 2012 рiк та Примiток до рiчної
фiнансової звiтностi за 2012 рiк., та iншою iнформацiєю, що розкривається ПАТ "Продцентр" та подається до ДК
ЦПФРУ разом з фiнансовою звiтнiстю, а саме: Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2012 р. (в електронному та
паперовому виглядi), на момент проведення аудиту встановлено не було. За даними рiчної фiнансової звiтностi за
2012 р. значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв активiв товариства, що складає бiльше 257 тис. грн.) на здiйснювалися.
Правочини, що укладає товариство здiйснюються на пiдставi договорiв купiвлi-продажу, або договорiв поставки на
пiдставi накладних на вiдвантаження за кожною партiєю окремо. Вартiсть партiй не перевищує вказану вище суму.
Щодо стану корпоративного управлiння: Станом на 31.12.2012 р. ПАТ "Продцентр" у вiдповiдностi до вимог Закону
України "Про акцiонернi товариства" здiйснив наступнi мiроприємства: 1) внесенi змiни до Статуту товариства, якi в
тому числi включають змiну найменування акцiонерного товариства з вiдкритого на публiчне акцiонерне товариство
(затвердженi загальними зборами протокол №15 вiд 01.06.2011 р., зареєстрованi 21.06.2011 р. №13051200000000682);
2) приведено внутрiшнi положення товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону: - положення про загальнi збори
акцiонерiв; - положення про виконавчий орган товариства; - положення про Наглядову раду; - положення про
ревiзора; - положення про iнформацiйну полiтику товариства; - принципи (кодекс) корпоративного управлiння, якi
затвердженi загальними зборами акцiонерiв (протокол №15 вiд 01.06.2011 р.); 3) забезпечено iснування акцiй
виключно в бездокументарнiй формi (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №25/06/1/10 вiд 26.07.2011 р., форма
iснування акцiй - бездокументарна); 4) опублiковано в офiцiйному друкованому органi повiдомлення про прийняте
рiшення про дематерiалiзацiю цiнних паперiв та повiдомлено про це персонально кожного акцiонера, зареєстрованого
в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується; 5) подано до Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку документи для замiни свiдоцтва про реєстрацiю випуску iменних акцiй документарної
форми iснування на свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування; 6) припинено
обслуговування випуску цiнних паперiв у документарнiй формi у реєстроутримувача в системi реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв за цим випуском; 7) укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв з депозитарiєм

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, буд.3, Лiцензiя ДК ЦПФРУ серiї АВ
№189650 вiд 30.04.2010 р., код 30370711), який обслуговує випуск акцiй, що дематерiалiзується, з вiдкриттям рахунку
в цiнних паперах в цьому депозитарiї; 8) укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам з
зберiгачем ТОВ "Зберiгач-Капiтал" (10009, м. Житомир, вул..Лук'яненка, буд.5 Лiцензiя ДК ЦПФРУ серiя АВ
№533895 вiд 30.04.2010 р., код 36859362); 9) депоновано глобальний сертифiкат в депозитарiй та надано йому
необхiдних розпоряджень та iнших документiв вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку 09.09.2010 р.; 10) забезпечено передачу реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та переведено облiк прав
власностi на акцiї у бездокументарнiй формi до зберiгача. Принципами (кодексом) корпоративного управлiння (роздiл
3) передбачено здiйснення в товариствi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю через механiзми
внутрiшнього контролю. До органiв, якi здiйснюють внутрiшнiй контроль, належать: " наглядова рада; " ревiзор; "
директор, регламентацiя основних питань дiяльностi цих органiв управлiння та контролю, а саме: порядок створення,
компетенцiя, порядок прийняття ними рiшень вiдповiдно до вимог чинного законодавства України - чiтко закрiплена у
Статутi та внутрiшнiх положеннях Товариства. З метою забезпечення впевненостi акцiонерiв, потенцiйних iнвесторiв,
кредиторiв та iнших заiнтересованих осiб у надiйному функцiонуваннi системи внутрiшнього контролю, пiдсилення
вiрогiдностi фiнансової iнформацiї директор забезпечує проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у
випадках, визначених законодавством та Статутом Товариства. Обставини, якi можуть свiдчити про можливiсть того,
що фiнансова звiтнiсть ПАТ "Продцентр" за 2012 рiк мiстить суттєвi вiдхилення внаслiдок шахрайства, в 2012 р.
вiдсутнi. Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму) Приватна аудиторська фiрма "Стандарт" Свiдоцтво про
внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2353 (Рiшення АПУ вiд 26 сiчня 2001 р. № 98, продовжено
рiшенням АПУ вiд 15 грудня 2005 р. №156/6, продовжено рiшенням АПУ вiд 04.11.2010 р. №221/3, чинне до
04.11.2015 р.) 10020, м. Житомир Проспект Миру, буд.19, к.328 тел. (0412) 460-592 Договiр №09 вiд 20 березня 2013 р.
про надання аудиторських послуг. Аудит проведено з 20 березня по 09 квiтня 2013 р. Аудитор Зiмiна Галина
Ростиславiвна Сертифiкат №001968 (рiшення АПУ №25 вiд 14.05.95 р., продовжено рiшенням АПУ №82 вiд 24.09.99
р., №139 вiд 30.09.2004 р., №197/2 вiд 18.12.2008 р., чинний до 14.02.2014 р.)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Додаток до Аудиторського звiту ПРИМIТКИ до фiнансової звiтностi ПАТ "Продцентр" за 2012 рiк Включення до
аудиторського висновку Примiток не впливає на аудиторську думку, не змiнює висловлення аудитором умовнопозитивної думки, а подається лише для розумiння фiнансової звiтностi користувачами. Аудитор отримав достатнi i
прийнятнi аудиторськi докази того, що така iнформацiя щодо окремих статей фiнансових звiтiв не була суттєво
викривлена у фiнансовiй звiтностi. 1.Загальна iнформацiя та стан бухгалтерського облiку ПАТ "Продцентр" має
лiцензiї на окремi види дiяльностi: - на право здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями : с. АГ №426424
вiд 29.11.2011 р. за №106252702952, строк дiї до 29.11.2012 р.; - на право здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними
напоями : с. АЕ №080335 вiд 19.11.2012 р. за №206252702906, строк дiї до 29.11.2013 р.; - на право здiйснення
роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами: с. АГ №426794 вiд 29.11.2011 р. за № 106252902625, строк дiї до
29.11.2012 р.; - на право здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами: с. АЕ №080773 вiд 19.11.2012 р. за №
206252902616, строк дiї до 29.11.2013 р. До установчих документiв вносилися змiни: - затверджено нову редакцiю
Статуту у виконкомi Житомирської мiської ради 21.06.2011 р. (протокол №15 вiд 01.06.2011 р.). Згiдно протоколу
засiдання реєстрацiйної комiсiї ПАТ "Продцентр" збори, призначенi на 26.04.2012 р., не вiдбулися, так як вiдповiдно
до чинного законодавства кворуму для проведення зборiв досягнуто не було i вини визнанi неправомочними. ПАТ
"Продцентр має такi структурнi пiдроздiли: кондитерський цех, цех продтоварiв (по виробництву макаронних
виробiв), транспортна дiльниця, автостоянка, магазин "Явiр", буфет (примiщення Музичного училища), склад
продуктiв харчування, склад iнвентарю, склад запчастин, гаражi, естакада, автомийка, внутрiшнi та пiд'їзнi дороги.
Засновником товариства є регiональне вiддiлення Фонду державного майна України в Житомирськiй областi (наказ
Фонду державного майна №130-ПП вiд 15.07.1997 р.). Товариство є правонаступником вiдокремленого пiдроздiлу
орендного пiдприємства "Житомирський комерцiйний центр громадського харчування". Для забезпечення
бухгалтерського облiку використовується журнально-ордерна форма бухгалтерського облiку. Обробка даних ведеться
на паперових носiях ручним облiком. Частково використовуються засоби комп'ютерної обробки даних за допомогою
ПЗ "Клiєнт-банк", "БЕСТ-звiт" та ПЗ "1С.Бухгалтерiя". В цiлому органiзацiя та методологiя бухгалтерського облiку в
Товариства вiдповiдають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
(№996-ХIV вiд 16.07.1999р.), Мiжнародним стандартам складання фiнансової звiтностi (МСФЗ). Фiнансова та
статистична звiтнiсть за 2012 р. складалася своєчасно. Товариством не проведено iнвентаризацiю основних засобiв
станом на 01.04.2011 р., чим порушено вимоги ст.145 ПКУ. Строки корисного використання основних засобiв
встановлено Наказом №7 вiд 05.04.2011 р. та новою облiковою полiтикою, яка дiє з 01.01.2012 р. Товариством
проведено iнвентаризацiю активiв та зобов'язань: основних засобiв,; товарно-матерiальних цiнностей, розрахункiв з
постачальниками та покупцями станом на 31.12.2012 р. Iнвентаризацiя проведена у вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї
по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i
документiв та розрахункiв (затверджена МФ України вiд 11.08.1994 р. №69, зареєстрована в МЮ України 26.08.1994
р. за №202/412). Податковий облiк здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України. Данi про перехiд
Товариства на нову систему бухгалтерського облiку станом на 01.12.2000 р. вiдсутнi. Товариством прийнята облiкова
полiтика з 01.01.2012 р., що являється незмiнною на протязi звiтного перiоду. 2. Розкриття iнформацiї за видами
активiв Так як форми фiнансової звiтностi, що мають застосовувати пiдприємства, що перейшли на складання
звiтностi за МСФЗ, стандартизованi, то використовуємо тiльки тi статтi форми Балансу, якi вiдповiдають вимогам
МСФЗ, а за тими статтями, що вiдсутнi у формi - розкриваємо iнформацiю у Примiтках. Непоточнi активи
Нематерiальнi активи - станом на 31.12.2012 р. вiдсутнi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - станом на 31.12.2012 р.
накопиченi капiтальнi iнвестицiї, що не введенi в експлуатацiю на дату балансу вiдсутнi. Всього в 2012 р. було
придбано капiтальних iнвестицiй на суму 13 тис. грн., введено в експлуатацiю 6 тис. грн., iнвестицiї на суму 7 тис.
грн. не були визнанi основними засобами, так як їх вартiсть нижче критерiю суттєвостi, а визнанi витратами перiоду
згiдно МСБО 16 "Основнi засоби" (МСБО 16) i вiдображенi у складi адмiнiстративних (4 тис. грн.) та витрат на збут (3
тис. грн.). Основнi засоби 1. Земля - Товариству передано земельну дiлянку площею 3,6594 гектарiв для розмiщення
виробничої бази на правах постiйного користування (Державний акт №327 (II-ЖТ №002478) вiд 05 липня 1995 р. За
перiод з 1995 по 2011 роки вiдбувалося вiдчуження як будiвель, так i земельних дiлянок. Станом на 31.12.2012 р. в
постiйному користуваннi Товариства перебуває 3,02658 га земельних дiлянок. Однак, згiдно Податкової декларацiї з
плати за землю за 2012 р. станом на 31.12.2011 р. загальна площа земельних дiлянок складає 1,6049 га, з них 1,5690 га
нормативна грошова оцiнка яких складає 8541636,00 грн. та 0,0359 га, грошова оцiнка яких не проведена. Документи
на вiдчуження земельної дiлянки розмiром 1,42168 га аудиторам не наданi. До 31.12.2012 р. Товариством не укладено
Попереднiй договiр оренди землi (пiдстава ч.12 Перехiдних положень Земельного кодексу України ) з орендодавцем в
особi Житомирської мiської ради Цей договiр вiдповiдно до ст.635 ЦКУ має дiяти до оформлення технiчної
документацiї на земельну дiлянку, укладання та реєстрацiї основного договору оренди Товариство сплачує податок
плати за землю, витрати плати за земельну дiлянку визнаються витратами в момент нарахування щомiсяця: за 2012 р.
вони складають 87 тис. грн.(фактично сплачено за рiк 80 тис. грн.) та входять до складу витрат на збут. Пiсля
виготовлення технiчної документацiї та пiдписання основного договору необхiдно Товариству визнати та визначити
право постiйного користування земельною дiлянкою (оцiнка експерта) i облiковувати як Нематерiальний актив.
Станом на 31.12.12 р. Товариство не має всiєї необхiдної документацiї для встановлення та оцiнки такого права. 2.
Iнвестицiйна нерухомiсть - ПАТ "Продцентр" здає в оренду своє майно Основнi засоби переданi в оренду визнанi
товариством iнвестицiйною нерухомiстю. Вартiсть i нарахування амортизацiї об'єктiв операцiйної оренди

вiдображається товариством на рахунку 100 та субрахунку 135. Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 1490 тис.
грн., нарахований знос на суму 955 тис. грн., залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - 535 тис. грн., що
вiдображена в Балансi (ф.№1) в рядках 055-057, що вiдповiдає МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть". Iнвестицiйна
нерухомiсть визначена вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку про об'єкти основних засобiв та договорiв оренди i
вiдповiдає критерiям визнання. Платня за операцiйну оренду визнається iншим операцiйним доходом звiтного
перiоду. Договори оренди довгостроковi. 3. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА): Вартiсний показник
суттєвостi для основних засобiв визначається вiдповiдно до облiкової полiтики пiдприємства. Так як облiкова полiтика
Товариства орiєнтована на вимоги ПКУ, то вартiсний показник суттєвостi для основних засобiв складає в 2012 р.
2500,00 грн. МНМА на суму 31.12.2012 р. 51 тис. грн., сума нарахованого зносу на 31.12.2012 р. 51 тис. грн. Первiсна
вартiсть МНМА, якi були введенi в експлуатацiю протягом року, в сумi 7 тис. грн. вiднесенi на витрати перiоду, а
введенi в експлуатацiю у попереднiх перiодах - на нерозподiлений прибуток на 31.12.2011 р. Основнi засоби нижче
критерiю суттєвостi не вiдображаються в Балансi. 4. Витрати на реконструкцiю, модернiзацiю та вiдновлення вартостi
основних засобiв мають бути капiталiзованими (параграф 7 МСБО 16), а не списаними на витрати перiоду за
правилами п.146.11 ст.146 ПКУ, який передбачає два критерiї капiталiзацiї: кiлькiсний - перевищення 10% лiмiту
ремонтного фонду, що встановлюється на початок року, якiсний - збiльшення економiчних вигод. За 2012 р. витрати
на реконструкцiю, модернiзацiю та вiдновлення вартостi основних засобiв склали: Ремонт складу продтоварiв 1 тис.
грн. Ремонт даху 83 тис. грн. Разом 84 тис. грн., з них капiталiзовано 84 тис. грн. (збiльшена первiсна вартiсть будiвлi).
5. Лiквiдацiйна вартiсть. МСБО 16 вимагає визначати лiквiдацiйну вартiсть об'єкта основних засобiв пiд час його
визнання i перегляд такої вартостi на кiнець кожного фiнансового року. В ходi проведення iнвентаризацiї станом на
31.12.2012 р. Товариством визначена справедлива вартiсть основних засобiв на рiвнi балансової вартостi, що є
доцiльною собiвартiстю. Вiдповiдно до МСФЗ 1 Товариство використовує добровiльнi та обов'язковi виключення з
принципу вiдповiдностi балансу на початок перiоду кожному МСБО: є недоцiльним на даному етапi встановлювати
лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв. В подальшому при придбаннi нових основних засобiв лiквiдацiйна вартiсть
має встановлюватися на рiвнi можливого вiдшкодування. 6. Основнi засоби: Станом на 31.12.2012 р. на балансi ПАТ
"Продцентр" значиться первiсна вартiсть основних засобiв 994 тис. грн., в т. ч. - будiвлi 689 тис. грн. - машини та
обладнання 118 тис. грн. - транспортнi засоби 180 тис. грн. - iнструменти, прилади, iнвентар 4 тис. грн. Товариство не
має орендованого майна. Основнi засоби зарахованi на баланс за доцiльною собiвартiстю. Класифiкацiя основних
засобiв та їх оцiнка за вище вказаними групами вiдповiдає критерiям визначення i оцiнки основних засобiв згiдно
вимог МСБО 16. Переоцiнка основних засобiв у 2012 р. не здiйснювалася, так як в ходi iнвентаризацiї станом на
31.12.2012 р. Товариством встановлена вартiсть основних засобiв на рiвнi справедливої, що є доцiльною собiвартiстю.
В цiлях фiнансової звiтностi Товариство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї з 01.04.2011 р. До
вказаної дати Товариство використовувало податковий метод нарахування амортизацiї. Використовуючи МСФЗ 1
Товариство не вбачає за необхiдне ретроспективно робити перерахунок нарахованої амортизацiї в попереднiх
перiодах станом на 31.12.2011 р. Накопичений знос на 31.12.12 р. становить 584 тис. грн., або 58,8% вартостi основних
засобiв, разом з iнвестицiйною нерухомiстю - 61,96% . Аналiтичний облiк основних засобiв вiдповiдає встановленим
вимогам (ведеться iнвентарна книга основних засобiв, оборотно-сальдовi вiдомостi руху основних засобiв, вiдомiсть
облiку нарахування сум амортизацiї кожного об'єкту, журнали ордери №13). Данi синтетичного облiку облiковуються
на рахунках 10, 13 в Головнiй книзi, вiдповiдають даним аналiтичного облiку. Поточнi ремонти основних засобiв в
2012 р. не здiйснювалися. Станом на 31.12.2012 р. Товариство не має позичок чи кредитiв, заставне майно вiдсутнє. В
2012 р. ПАТ "Продцентр" не виводило iз експлуатацiї та не ставило на консервацiю майно. Станом на 31.12.2012 р. на
облiку товариства повнiстю зношенi основнi засоби вiдсутнi. Станом на 31.12.2012 р. укладенi угоди на придбання у
майбутньому основних засобiв вiдсутнi. Основнi засоби, що утримуються для продажу вiдсутнi. Основнi засоби,
отриманi за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнi. Станом на 31.12.2012 р. збитки вiд зменшення корисностi
основних засобiв не визнаються: - за одиницю, що генерує грошовi потоки, визнається дiяльнiсть Товариства: гуртова
та роздрiбна торгiвля, громадське харчування, послуги транспорту та автостоянки, - дохiд вiд реалiзацiї та їх витрати
за звiтний рiк; - ставка дисконтування визначена на рiвнi 8,5% (середнi данi по банкам країни по депозитам в доларах
США 6,5-8,5%%); - прирiст реалiзацiї на рiвнi 3,5% на 2-й рiк, 5% на 3-й рiк, на 4-й та 5-й на рiвнi 3-го - 5% (прогнознi
данi приросту ВВП на 2012-2017 рр.); - рiвень iнфляцiї на рiвнi 5,9% на 2-й рiк, 7,4% на 3-й рiк, на 4-й та 5-й на рiвнi
3-го - 7,4% (прогнознi данi рiвня iнфляцiї на 2012-2017 рр.); - коефiцiєнт дисконту визначений за Таблицею значень
теперiшньої вартостi однiєї грошової одиницi. В результатi дисконтованi майбутнi грошовi потоки - цiннiсть
використання (очiкуване вiдшкодування) складає 3410 тис. грн., що значно бiльше балансової вартостi основних
засобiв, що генерують грошовi потоки (991 тис. грн.). Тому збитки вiд зменшення корисностi не визнаються.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть Довгострокова дебiторська заборгованiсть - Товариство в цiлях звiтностi за
МСФЗ не класифiкує її як фiнансовий актив, не дисконтує, тому оцiнка за МСФЗ здiйснюється за первiсною вартiстю i
складає 961 тис. грн. Iншi необоротнi активи - станом на 31.12.2012 р. вiдсутнi. Поточнi активи Запаси 1. Запаси на
ПАТ "Продцентр" станом на 31.12.2012 р. представленi: - сировина i матерiали 2 тис. грн. - паливо 4 тис. грн. будiвельнi матерiали 4 тис. грн. - запаснi частини 2 тис. грн. - iншi матерiали 5 тис. грн. - МШП на складi 11 тис. грн.
Всього виробничi запаси: 28 тис. грн. - товари 113 тис. грн. Всього запаси: 141 тис. грн. Транспортно-заготiвельнi
витрати вiдображаються у складi витрат на придбання запасiв, що вiдповiдає п.11 МСБО 2 "Запаси". Класифiкацiя
груп запасiв, що облiковує Товариство, вiдповiдає вимогам МСБО 2. Оцiнка запасiв, що надходять у звiтному перiодi,
здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО 2 за собiвартiстю. Списання запасiв, що перебувають у процесi
виробництва для такого продажу, та тих, що iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у
виробничому процесi або при наданнi послуг застосовується метод ФIФО, що утримуються для продажу у
звичайному ходi бiзнесу - за методом роздрiбних цiн згiдно вимог МСБО 2 та облiковiй полiтицi. На дату складання

балансу запаси оцiненi згiдно вимог МСФЗ за найменшим з двох показникiв: собiвартостi або чистої вартостi
реалiзацiї (зменшення корисностi запасiв МСБО 2). Збиток вiд зменшення корисностi складає 0,4 тис. грн. Данi для
спiвставлення взятi з www.ua.al.biz. Дебiторська заборгованiсть 1. При визначеннi суми заборгованостi за товари,
роботи, послуги здiйснена перекласифiкацiя заборгованостi вiдповiдно до сутностi здiйснених господарських на суму
90 тис. грн. в сторону зменшення. Сума заборгованостi складає 244 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги має оцiнюватися в Балансi за амортизованою собiвартiстю з урахуванням збиткiв вiд зменшення
корисностi. Збитки вiд зменшення корисностi (резерв сумнiвних боргiв) на 31.12.2012 р. за оцiнками згiдно з МСФЗ за
методом абсолютної суми дебiторської заборгованостi. Товариство має заборгованiсть в межах операцiйного циклу i
резерв сумнiвних боргiв нараховувати недоцiльно. Дебiторська заборгованiсть щодо до якої сплинув строк позовної
давностi вiдсутня. 2. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 4 тис. грн. У МСФЗ вiдсутнє
поняття "витрати майбутнiх перiодiв", тому витрати на торговельнi патенти включенi до складу поточної дебiторської
заборгованостi. 3. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами станом на 31.12.2012 р. складає 118 тис. грн., за
якою здiйснена перекласифiкацiя заборгованостi вiдповiдно до сутностi здiйснених господарських на суму 85 тис. грн.
в сторону збiльшення. Це є немонетарна заборгованiсть, на неї не нараховується резерв сумнiвних боргiв. Однак може
бути створений резерв неповернення виданих авансiв, якщо виданi аванси пiд купiвлю матерiалiв (рах.371), пiд
загрозою повернення та виконання (заборгованiсть бiльше 3 рокiв). На даному етапi такої заборгованостi не виявлено,
тому резерв сумнiвних боргiв не створюється. 4. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р.
становить 137 тис. грн. (в тому числi розрахунки з орендарями 133 тис. грн.), за якою здiйснена перекласифiкацiя на
суму 42 тис. грн. в сторону збiльшення, яка визнана i оцiнена вiдповiдно вимогам МСБО 39 з урахуванням
нарахованого резерву сумнiвних боргiв в сумi 1 тис. грн. В 2012 р. безнадiйна та така, що минув строк позовної
давностi, дебiторська заборгованiсть не визнавалася. Заборгованiсть наявна та адекватна визначенню дебiторської
заборгованостi за МСБО 39. Грошовi кошти та їх еквiваленти Залишки по статтi в нацiональнiй валютi об'єднанi,
деталiзацiя складу цiєї статтi наступна: 311 поточний рахунок 11 тис. грн. 313 спецiальний рахунок за розрахунками
по допомозi з ТВП 4 тис. грн. 301 каса пiдприємства 0,2 тис. грн. Грошовi потоки на пiдприємствi за 2012 р.
розподiлялися наступним чином: операцiйна дiяльнiсть 52 тис. грн. в тому числi сплачено податкiв i зборiв в сумi 709
тис. грн.. (10,3 % вiд грошових коштiв, що надiйшли) iнвестицiйна дiяльнiсть (придбання основних засобiв та витрати
на капiтальнi iнвестицiї) (13) тис. грн. фiнансова дiяльнiсть (погашення кредиту та вiдсоткiв за його користування)
(30) тис. грн. чистий рух грошових коштiв (позитивний баланс) 9 тис. грн., що збiгається зi змiною суми статтi
Балансу (рядок 230). Еквiваленти грошових коштiв вiдсутнi. Визначення, оцiнка грошових коштiв у фiнансовому звiтi
вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку, вiдображенi в Звiтi про рух грошових коштiв (ф.№3) Iншi
оборотнi активи З iнших оборотних активiв виключена сума податкових зобов'язань 144 тис. грн. та податкового
кредиту 94 тис. грн. (рах.643, 6442), так як вiдповiдно до МСБО 37 сума ПДВ за авансовими та iншими платежами не
визнається нi активом, нi зобов'язанням. На дату балансу сума 238 тис. грн. списується в кореспонденцiї з
нерозподiленим прибутком. В подальшому на суму податкових зобов'язань необхiдно зменшувати суму кредиторської
та дебiторської заборгованостi. 3. Розкриття iнформацiї щодо капiталу Власний капiтал та зобов'язання Власний
капiтал 1. Статутний капiтал: вiдповiдно до Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперiв Товариство має статутний
капiтал в сумi 934 тис. грн., який подiлений на 3737492 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.
Заявлений капiтал 934 тис. грн., оплачений капiтал 934 тис. грн., що вiдображено в регiстрах облiку. Власниками акцiй
ПАТ "Продцентр" є фiзичнi особи 73 чол., яким належить 74,8892% статутного капiталу, а також 2 юридичнi особи,
якi володiли станом на 31.12.2012 р. 0,0088%, держава в особi РВ Фонду Державного Майна України - 25,1020%
Власникам акцiй бiльш нiж 5% статутного капiталу не зареєстрованi. Акцiонерiв, якi володiють 10% та бiльше акцiй 3
особи, яким належить 88,7617% у статутному капiталi. Додаткового випуску акцiй у звiтному перiодi не проводилося.
У 2011 р. зареєстровано випуск простих iменних акцiй (Свiдоцтво №25/06/1/10 вiд 06.072011 р.) на загальну суму 934
тис. грн. номiнальною вартiстю 25 копiйок у кiлькостi 3737492 шт., форма iснування бездокументарна. Привiлейованi
акцiї пiдприємством не випускалися. Чистий прибуток становить 160 тис. грн. Середньорiчна кiлькiсть акцiй, що
перебувала в обiгу в 2012 р. визначена вiдповiдно вимог МСБО 33 "Прибуток на акцiю" i дорiвнює 3737492 шт.,
чистий прибуток на одну просту акцiю складає 4,92 коп. Товариство не планує додаткового випуску акцiй, облiгацiй,
тому i скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй складає 3737492 шт., а скоригований чистий прибуток на
одну просту акцiю 4,92 коп. Дивiденди за результатами дiяльностi ПАТ "Продцентр" за 2012 р. в 2012 р. не
об'являлися i не нараховувалися, однак виплаченi як частка чистого прибутку, що належить державi, в сумi 30 тис.
грн. в рахунок зменшення податку на прибуток вiдповiдно до (п.153.3 ст.153 ПКУ). Вказанi данi вiдповiдають
показниками Звiту про фiнансовi результати (ф.№2). Зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв та
облiк цiнних паперiв здiйснює ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, буд.3,
Лiцензiя ДК ЦПФРУ серiї АВ №189650 вiд 30.04.2010 р., код 30370711). Вiдкриття рахункiв у цiнних паперах
власникам (акцiонерам) та ведення облiкового реєстру таких рахункiв здiйснює зберiгач ТОВ "Зберiгач-Капiтал"
(10009, м. Житомир, вул. Лук'яненка, буд.5, Лiцензiя ДК ЦПФРУ серiя АВ №533895 вiд 30.04.2010 р., код 36859362).
2. Додатковий капiтал (Резерв переоцiнки основних засобiв). Вiдповiдно до МСБО 16: Дооцiнку, що входить до
власного капiталу об'єкта основних засобiв, можна прямо перенести до нерозподiленого прибутку, коли припиняється
визнання активу. Це може бути пов'язано з переносом усiєї дооцiнки, коли актив вибуває з використання або
лiквiдується. Проте можна переносити частину дооцiнки, коли актив використовується суб'єктом господарювання в
частинi переоцiненої амортизацiї. Перенесення з дооцiнки до нерозподiленого прибутку не здiйснюється через
прибуток або збиток. Таким чином, додатковий капiтал скоригований на суми дооцiнок основних засобiв, що вибули,
лiквiдованi, списанi за перiод з 1996 р. по 2011 р. шляхом переносу вказаної суми на нерозподiлений прибуток. Сума
дооцiнки таких активiв складає 835 тис. грн., за 2012 р. такi активи не вибували. Станом на 31.12.2012 р. додатковий

капiтал Товариства складає 487 тис. грн. 3. Резервний капiтал. Згiдно МСФЗ резервний капiтал не визнається i не
визначається, i не вiдображається в фiнансовiй звiтностi окремою статтею, а є частиною нерозподiленого прибутку i
вiдображений в рядку 350 Балансу. 4. Нерозподiлений прибуток Станом на 31.12.2012 р. нерозподiлений прибуток
складає 539 тис. грн., зменшення якого на 8 тис. грн. вiдбулося за рахунок отримання чистого прибутку за
результатами дiяльностi в 2012 р. в сумi 160 тис. грн.; виплати державi частини чистого прибутку -30 тис. грн..; iнших
змiн: коригування резерву вiдпусток -10 тис. грн., коригувань торговельної нацiнки 24 тис. грн.(помилки минулих
рокiв); приведення даних звiтностi до норм МСФЗ: суми ПДВ за рахунками 643 i 644 -162 тис. грн.(144+94-76). Рух
власного капiталу вiдображено в Звiтi про власний капiтал (ф.№4), який узгоджений з iншими фiнансовими звiтами за
2012 р. 4. Розкриття iнформацiї за видами зобов'язань Непоточнi зобов'язання Забезпечення 1. Забезпечення: згiдно
МСБО 12 "Податки на прибуток", МСБО 18 "Дохiд" (МСБО 18), МСБО 19 "Виплати працiвникам", МСБО 37
"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" (МСБО 37) створення забезпечень є обов'язковим. Тому
Товариством створюється забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам. Станом на 31.12.2012 р. резерв вiдпусток
складає 64 тис. грн., за 2012 р. було використано резерв в сумi 54 тис. грн., в результатi iнвентаризацiї визначено суму
невикористаних вiдпусток в сумi 9 тис. грн. та зарезервовано витрати на 2013 р. в сумi 55 тис. грн. Довгостроковi
зобов'язання 1. Вiдстроченi податковi зобов'язання: Ця стаття включає податок на прибуток та вiдстроченi податки.
Вiдстроченi податки виникли вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою сумою активiв та зобов'язань в облiковому та
податковому балансах. Вiдстроченi податки розрахованi за ставкою, яка є дiючою згiдно законодавства на дату
балансу: 21% (роздiл ХХ пiдроздiл 4 п.10 ПКУ). Використання податкового збитку, перенесеного на майбутнi перiоди
з попереднiх рокiв, зменшило суму податку на прибуток, сплаченого та нарахованого в 2012 р., на 17 тис. грн., що
призвело до збiльшення чистого прибутку за 2012 р. Вiдстроченi податковi зобов'язання розрахованi вiдповiдно до
вимог МСБО 12. Сальдо за вiдстроченими податковими зобов'язаннями станом на 31.12.2012 р. складає 12 тис. грн.
Поточнi зобов'язання 1. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визначена в результатi
перекласифiкацiї в сторону збiльшення на 88 тис. грн. (рах.361, 371, 3771) та за сумою вiдшкодування i складає 304
тис. грн. Вказана заборгованiсть частково виникла в попереднiх перiодах (2011 р.) i вiдповiдно до вимог МСБО 1
"Подання фiнансової звiтностi" (МСБО 1) пiдлягає пiд визнання її як довгострокової, що вимагає проведення оцiнки
такої заборгованостi за теперiшньою вартiстю (Таблиця значень теперiшньої вартостi звичайного ануїтету однiєї
грошової одиницi). Однак Товариство скористалося правом МСБО 39 та МСФЗ 1 на дату переходу фiнансовi
зобов'язання вiдображати за вартiстю вiдшкодування, що на думку Товариства дорiвнює її справедливiй вартостi.
Поточнi зобов'язання за розрахунками 2. Нарахованi зобов'язання (за МСФЗ мають облiковувати за в однiй статтi): за
розрахунками з бюджетом 78 тис. грн. за розрахунками зi страхування 36 тис. грн. разом 114 тис. грн. оцiнюються за
сумою фактичного вiдшкодування. 3. з оплати працi - Виплати працiвникам, - на суму 77 тис. грн. вiдображаються за
сумою виплати. 4. За розрахунками з одержаних авансiв 6 тис.грн. З поточних зобов'язань виключена сума
податкового кредиту 76 тис. грн., так як вiдповiдно до МСБО 37 сума ПДВ за авансовими платежами (рах.6441) не
визнається нi активом, нi зобов'язанням. 5. Розкриття iнформацiї за фiнансовими результатами Витрати Основною
дiяльнiстю ПАТ "Продцентр" є: 1. переробка мукомельної продукцiї та виробництво макаронних виробiв, 2. оптова i
роздрiбна торгiвля товарами та продуктами харчування, 3. надання транспортних послуг та послуг автостоянки, тому
витрати подiляються на: - собiвартiсть всього 4172 тис. грн., з них : - реалiзованої продукцiї - 54 тис. грн.; реалiзованих товарiв - 4118 тис. грн.; - адмiнiстративнi витрати 360 тис. грн.; - витрати на збут 1205 тис. грн.; - iншi
операцiйнi витрати 45 тис. грн.(в тому числi амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi 3 тис. грн., штрафи 42 тис. грн.);
якi облiковуються по-елементно : - матерiальнi витрати; - витрати на оплату працi; - вiдрахування на соцiальнi заходи;
- амортизацiя; - iншi операцiйнi витрати, визначення i оцiнка яких вiдповiдає критерiям МСФЗ. Витрати майбутнiх
перiодiв вiдсутнi, так як за МСФЗ такi витрати не визнаються. Всього витрати, що понесло товариство в 2012 р.,
склали 5782 тис. грн., що бiльше нiж за 2011 р. на 17,5% за рахунок збiльшення обсягiв дiяльностi. Доходи Облiк i
порядок розкриття iнформацiї про доходи у фiнансовiй звiтностi визначається згiдно МСБО 18 "Дохiд". Дохiд за 2012
рiк отримано: 1. вiд реалiзацiї продукцiї 62 тис. грн.; 2. вiд реалiзацiї товарiв 4861 тис. грн.; 3. вiд реалiзацiї послуг 266
тис. грн.; 4. вiд надання операцiйної оренди 835 тис. грн.; Всього: 6024 тис. грн., що на 25,8% менше нiж в 2011 р. за
рахунок збiльшення реалiзацiї.. Витрати (5782) тис. грн. Прибуток вiд звичайної дiяльностi склав 242 тис. грн.,
Нарахований податок на прибуток (82) тис. грн. Чистий збиток пiдприємства склав 160 тис. грн. Фiнансовий результат
дiяльностi ПАТ "Продцентр" реальний i точно вiдображений у фiнансовому звiтi за 2012 рiк. 6. Iнформацiя щодо
пов'язаних осiб Згiдно МСФО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" (МСБО 24) статтi, подiбнi за
характером, можуть розкриватися сукупно, крiм випадкiв, коли окреме розкриття є необхiдним для розумiння впливу
операцiй зв'язаних сторiн на фiнансову звiтнiсть суб'єкта господарювання. Класифiкацiя сум дебiторської та
кредиторської заборгованостi зв'язаних сторiн за рiзними категорiями (параграф 19) є продовженням вимог до
розкриття iнформацiї, визначених у МСФЗ 1. Цей Стандарт вимагає подавати iнформацiю у звiтi про фiнансовий стан
або в примiтках до фiнансової звiтностi. Перелiк категорiй розширено, щоб забезпечити всеохопний аналiз залишкiв
заборгованостi зв'язаних сторiн, i вiн застосовується до операцiй мiж зв'язаними сторонами. Товариство скористалося
виключеннями за МСФЗ 1 та не застосовувало норми МСБО 24 до трансформацiї Балансу станом на 31.12.2012 р. 5.
Сегменти Товариство в силу своїх особливостей i практикою органiзацiї займається практично одним видом
дiяльностi. У зв'язку з цим господарсько-галузевi сегменти не видiленi. Товариство реалiзує свою продукцiю тiльки на
територiї України, в зв'язку с чим географiчнi сегменти не видiляються. В майбутньому при розширеннi дiяльностi
Товариство буде надавати фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти"(МСФЗ 8):
щонайменше два сегменти: торговий та оренда. 8. Дотримання вимог лiквiдностi та аналiз показникiв фiнансового
стану Товариство не є професiйним учасником фондового ринку. На пiдставi отриманих облiкових даних фiнансовий
стан пiдприємства характеризується наступними показниками (таблиця №1). 8.1. Аналiз лiквiдностi пiдприємства

Аналiз лiквiдностi пiдприємства показує високу достатнiсть (коефiцiєнт 1,25 при нормативному 1,0-2,0) ресурсiв
пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення поточних зобов'язань, товариство має достатньо ресурсiв
для своєчасного (коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,98 при нормативному 0,6-0,8) проведення розрахункiв, i на кожну
гривню заборгованостi є лише 2,84 коп. абсолютно лiквiдних активiв (коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,0284 при
нормативному 0,25-0,5). Лiквiднiсть пiдприємства в 2012 р. порiвняно з 2011 р. в полiпшилася, але гарантiї проти
знецiнення запасiв, прострочених рахункiв дебiторiв i раптової необхiдностi в готiвцi ще занизькi. Оборотний капiтал
суттєво збiльшився, що свiдчить про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та
розширювати свою дiяльнiсть. 8.2. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства Товариство є
платоспроможним (коефiцiєнт 0,76 при нормi 0,5), що свiдчить про достатню питому вагу власного капiталу (76,4%) в
загальнiй сумi засобiв, вкладених в дiяльнiсть пiдприємства, який забезпечує захищенiсть кредиторiв. Пiдприємство
являється не залежним вiд залучених засобiв (коефiцiєнт 0,04 при нормативi 0,5-1,0), товариством в 2012 р. не
залучалися позиковi кошти. При виникненнi додаткової необхiдностi залучення позикових коштiв товариство буде
спроможне їх сплачувати за рахунок здiйснення основної дiяльностi при рiвнi доходiв, що склався в 2012 р. ПАТ
забезпечене власними оборотними засобами (коефiцiєнт 0,25 при нормi 0,1). Маневренiсть власного капiталу складає
0,07, що свiдчить про зменшення використання запозиченого капiталу (користування товарними кредитами) для
фiнансування поточної дiяльностi пiдприємства. В 2012 р. на пiдприємствi вiдзначається достатня стiйкiсть
фiнансового стану, яка визначається коефiцiєнтом забезпеченостi запасiв та затрат джерелами коштiв: Власний
капiтал + Позиковi кошти 1960 + 64+12 К = ---------------------------------------------------- = ----------------------- = 3,09> 1, що
Запаси + затрати 659 свiдчить про використання капiталу, що належить акцiонерам. 8.3. Аналiз майнового стану
пiдприємства Товариство володiє основними засобами, якi зношенi на 62,0%, вiдбувається незначне оновлення
необоротних активiв (коефiцiєнт оновлення 0,04 або 3,5%), в 2012 р. введено в експлуатацiю нових основних засобiв
на суму 88 тис. грн. 8.4. Аналiз дiлової активностi пiдприємства Дiлова активнiсть пiдприємства достатня, хоча за
деякими показниками вiдбулося коливання, про що свiдчить змiна коефiцiєнтiв: 1. Оборотностi дебiторської
заборгованостi (коефiцiєнт 11,8 при середнiй величинi 7,15 ), тобто протягом звiтного року дебiторська заборгованiсть
перетворювалась в грошовi кошти бiльш нiж 11 разiв, середня кiлькiсть днiв, необхiдна для погашення заборгованостi
дебiторами склала у 2012 р. 31 день, це свiдчить про те, що середнiй перiод iнкасацiї для отримання коштiв за продану
продукцiю складає в середньому 31 день. 2. Оборотностi кредиторської заборгованостi (коефiцiєнт 13,2 при
середньому значеннi 7,15), тобто протягом звiтного перiоду пiдприємство розраховувалось зi своїми кредиторами
щонайменше 13 разiв, середнiй розрахунковий перiод в 2012 р. склав 28 днiв, що свiдчить про низьку потребу в
товарних кредитах. 3. Ефективнiсть використання активiв в межах норм (коефiцiєнт 2,06 при середньому значеннi
0,94 ), що свiдчить про високе використання ресурсiв на пiдприємствi, дохiд на 1 грн. активiв склав 2 грн. 06 коп.,
рентабельнiсть активiв 6,34%, тобто одна вкладена в активи гривня принесла товариству чистого прибутку в сумi 6,34
коп. В динамiцi цей показник коливається: Роки Рентабельнiсть активiв Рентабельнiсть дiяльностi(продажу)
Коефiцiєнт оборотностi активiв 2011 -0,0527= -0,0280* 1,8839 2012 0,0634= 0,0308* 2,0587 Змiна рентабельностi
активiв в сторону збiльшення вiдбулася за рахунок як збiльшення рентабельностi дiяльностi, так i збiльшення
оборотностi активiв. 4. Оборотнiсть запасiв майже достатня (коефiцiєнт 29,4 при середньому 4,62, або 12 днiв), що
свiдчить про те, що за звiтний перiод запаси поповнювалися пiдприємством щонайменше 29 разiв. Цей показник
практично не змiнився в порiвняннi з 2011 р.., що свiдчить про стабiльну ефективнiсть використання запасiв. Середнiй
перiод часу з моменту придбання запасiв до моменту надходження грошових коштiв за реалiзовану продукцiю склав
43 днi (31 дн. + 12 дн.), тобто операцiйний цикл (або загальний перiод конверсiї) дорiвнює 43 дням, що складає 1,5
мiсяцi. 5. За 2012 р. на 1 грн. основних засобiв дохiд склав 2 грн. 11 коп., на 1 грн. власного капiталу дохiд 2 грн. 64
коп., що свiдчить про швидку оборотнiсть основних засобiв та власного капiталу, показники покращилися в
порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом, рентабельнiсть капiталу (ROE), тобто на одну гривню власного капiталу
отримано чистого прибутку 4,07 коп., в 2012 р. збiльшилася: Роки Рентабельнiсть капiталу Рентабельнiсть активiв
Коефiцiєнт фiнансового левериджу 2011 -0,0646= -0,0527* 1,2258 2012 0,0407= 0,0635* 1,5602 Така змiна
рентабельностi капiталу вiдбулася за рахунок збiльшення фiнансового важеля (левериджу) та за рахунок збiльшення
рентабельностi активiв. Слiд звернути увагу, що збiльшення фiнансового левериджу пов'язане зi зменшенням частки
позикового капiталу. Однак i досi iснує певний ризик у залученнi позикового капiталу, який може бути виправданим
тiльки тодi, коли прибуток отриманий вiд ефективного використання активiв (2012 р. отримано прибутку 6,35%),
перевищує вiдсотковi ставки за залученими позиковими коштами (вiд 17,0% до 26,0%). Тому дiя левериджу тiльки
посилює негативний ефект, пов'язаний зi спiввiдношенням власного та позикового капiталу. Таким чином аналiз
показникiв фiнансового стану ПАТ "Продцентр" за 2012 р. вiдображає при наявнiй залежностi вiд залучених засобiв,
досить низькiй лiквiдностi, недостатностi власних оборотних коштiв високу фiнансову стiйкiсть, високу дiлову
активнiсть та вiрогiднiсть його безперервного функцiонування i перспективного розвитку. Директор ПАФ "Стандарт",
аудитор Зiмiна Г.Р.

