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Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2011 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 

       ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вімм-Білль-Данн Україна" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

       Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

       00445937 

1.4. Місцезнаходження емітента 

       08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., Вишневе, ПРОМИСЛОВА, 7 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 

       (044) 490-52-60, немає 

1.6. Електронна почтова адреса емітента 

       немає 
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 

23.04.2012 

2.2. Річна інформація 
опублікована у  

Бюлетень ЦП України 23.04.2012 

2.3. Річна інформація 
розміщена на власній 
сторінці  

http://wіmm-bіll-dann.com.ua/ в мережі Інтернет  23.04.2012 

 



Зміст 

 
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації  

1. Основні відомості про емітента:  
 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;  
  
X 
  

б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
  
X 
  

в) банки, що обслуговують емітента;  
  
X 
  

г) основні види діяльності;  
  
X 
  

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

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;      

е) інформація про рейтингове агентство;      

є) інформація про органи управління емітента.  
  
X 
  

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.      

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. 
  
X 
  

10. Опис бізнесу. 
  
X 
  

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 
 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); 
  
X 
  

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; 
  
X 
  

в) інформація про зобов'язання емітента. 
  
X 
  

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;     

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції;     

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

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

  
X 
  

14. Інформація про стан корпоративного управління. 
  
X 
  

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.     

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

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів 
за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено 

    



іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.     

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.     

20. Основні відомості про ФОН.     

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.     

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.     

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.     

24. Правила ФОН.     

25. Річна фінансова звітність. 
  
X 
  

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

  
X 
  

27. Аудиторський висновок. 
  
X 
  

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (у разі наявності). 

  
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  

Тов. не відноситься до категорії підприємств, яким згідно Рішення №155 від 30.03.2005 
р. необхідно надавати звіт уповноваженого рейтингового агенства. 
 
Основний вид діяльності не ліцензується 
 
Підприємство не входить  до будь-яких асоціацій, корпорацій,  концернів та об'єднань. 
 
Тов. не відноситься до гатегорії підприємств зазанчених п13.4  та  13.5 "Положення..." 
 
Посадові особи ЦП ВАТ не володіють 
 
Дивіденди у звітному та попередньому періоді не нараховувались та не  сплачувались. 
 
Тов. є емітентом постих іменних цінних паперів. Інші ЦП протягом звітного  періоду 
Товариством не випускалися. 
 
Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було. 

 

 

 



3. Основні відомості про емітента 

 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вімм-
Білль-Данн Україна" 

3.1.2. Скорочене найменування (за 
наявності)  

ПАТ "ВБД Україна" 

3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 08132 

3.1.5. Область, район Київська обл., немає р-н. 

3.1.6. Населений пункт Київ 

3.1.7. Вулиця, будинок ПРОМИСЛОВА, 7 

 
 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 13391200000000990 

3.2.2. Дата державної реєстрації 30.08.1995 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
Києво-Святошинська районна державна 
адміністрація Київської обл 

3.2.4. Зареєстрований статутний 
капітал (грн.) 

133766922,35 

3.2.5. Сплачений статутний капітал 
(грн.) 

133766922,35 

 
 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 

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

Київська РД АТ 
<Райффайзен банк Аваль>  

3.3.2. МФО банку 322904 

3.3.3. Поточний рахунок 26007501022704 

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

Київська РД АТ 
<Райффайзен банк Аваль>  

3.3.5. МФО банку 322904 

3.3.6. Поточний рахунок 26007501022704 

 
 
3.4. Основні види діяльності 

Код за 
КВЕД 

Вид діяльності* 

 15.51.0 Виробництво молочних продуктів 

 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та 



тютюновими виробами 

 51.70 Інші види оптової торгівлі 
* Найменування кожного виду діяльності вводиться тільки в один рядок таблиці. 

3.8. Інформація про органи управління емітента 
 
Розкривається інформація про органи управління емітента, їх склад, компетенцію, функції тощо. 

Органом управління Тов. є: загальні збори, наглядова рада, правління та ревізійна комісія. 

 

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) 

Регіональне відділення 
Фонду Державного майна 
України по Київській 
області 

19028107 
03133, Україна, немає р-н., 
Київ, пл. Лесі Українки, 1 

0 

  Усього   0 

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
 
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності штатних працівників 
облікового складу (осіб), середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за 
сумісництвом (осіб), чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення 
або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на 
забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)  - 1262 
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 79 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб) - 0 
Фонд оплати праці - всього (тис.грн.) - 83182 
 



6. Інформація про посадових осіб емітента 
 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

       Член Спостережної ради 

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

       Орлов Олександр Сергійович 

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

       СО, 647043, 25.06.1999, Радянським РУГУ МВС м.Київ 

6.1.4. Рік народження** 

       1948 

6.1.5. Освіта** 

       вища, д/н, інженер-механік 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

       44 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
       ВБД ПП, генеральний директор 

6.1.8. Опис 

       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 
дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 44 р. Попередні посади: 
генеральний директор. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного 
періоду не було.  

 

* 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 Ревізійної комісії 

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

       Волкова Наталія Борисівна 

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

       9702, 648937, 29.06.2002, Московським РОВД м.Чебоксари Чувашской республіки. 

6.1.4. Рік народження** 

       1977 

6.1.5. Освіта** 

       ЧГУ, спеціальність 0611 - менеджмент 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

       6 

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

       керівник від. внутрішнього аудита.  

6.1.8. Опис 

       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 



дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 6 р. Попередні посади:внутрішній 
аудитор. Зміна у персональному складі посадової особи 20.05.2011  

 

* 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 Спостережної ради 

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

       Тарасов Тимофій Володимирович 

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

       45 03, 320788, 16.09.2002, Паспортным столом №2 ОВД Таганского района города 
Москвы 

6.1.4. Рік народження** 

       1978 

6.1.5. Освіта** 
       Вища, Московськ.держ.інститут МВ, економіст  

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

       5 

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

       директор Управління по розвитку бізнес-процесів  

6.1.8. Опис 

       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 
дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 5 р. Попередні посади:директор. 
Зміна у персональному складі посадової особи 20.05.2011  

 

* 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 Спостережної ради 

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

       Пластинін Сергій Аркадійович 

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

       СО, 675547, 26.09.1997, Мінським РУГУ МВС м.Київ 

6.1.4. Рік народження** 

       1968 

6.1.5. Освіта** 

       середня 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

       18 

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



       ВБД ПП, голова Правління 

6.1.8. Опис 

       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 
дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 18 р. Попередні посади:голова 
Правління. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.  

 

* 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 

       Секретар Правління 

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

       Мартиненко Ігор Миколайович 

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

       СН, 774647, 19.12.1997, Ватутінським РУГУ МВС м.Київ 

6.1.4. Рік народження** 
       1973 

6.1.5. Освіта** 

       вища, Національний університет ім.Шевченка, правознавець 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

       12 

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

       ТОВ "Оптіма", начальник юридичного відділу 

6.1.8. Опис 

       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 
дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 12 р. Попередні посади:начальник 
юридичного відділу. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду 
не було.  

 

* 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 Спостережної ради 

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

       Купрієнко Валерій Миколаєвич 

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

       ., ., 01.01.2000, Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримана 

6.1.4. Рік народження** 

       1950 

6.1.5. Освіта** 

       вища технічна. 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

       26 

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

       керівник бізнес-підрозділу ВАТ ВБД ПП.  

6.1.8. Опис 

       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 
дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 26 р. Попередні посади:керівник 
бізнес-підрозділу. Зміна у персональному складі посадової особи 20.05.2011  

 

* 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 Спостережної ради 

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

       Якобашвілі Давид Михайлович 

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

       СО, 183247, 29.06.1999, Дарницьким ГУГУ МВС м.Київ 

6.1.4. Рік народження** 

       1957 

6.1.5. Освіта** 

       н/вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

       18 

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

       ВАТ "ЛМК", радник виконавчого директора 

6.1.8. Опис 

       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 
дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 18 р. Попередні посади:радник 
виконавчого директора Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного 
періоду не було.  

 

* 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 Правління 

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

       Наумов Андрій Володимирович 

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

       ., 78 00 354230, 05.09.2001, УВД г.Рыбинска и Рыбинского р-на Ярославской области 
РФ 



6.1.4. Рік народження** 

       1975 

6.1.5. Освіта** 

       вища, (Санкт-Петербургский университет экономики и финансов), спеціальність - 
менеджер-економіст. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

       7 

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

       ТОВ <Парламент Дистрибьюшен> (Москва), Директор по маркетингу.  

6.1.8. Опис 

       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 
дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 7 р. Попередні посади:Директор по 
маркетингу. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не 
було.  

 

* 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 

       Футурська Людмила Василівна 

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

       СМ, 438005, 12.02.2002, Вишнівським МВМГУМВС України в Київській області 

6.1.4. Рік народження** 

       1964 

6.1.5. Освіта** 

       вища/ інженер - економіст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

       9 

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

       ВАТ, бухгалтер 

6.1.8. Опис 

       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 
дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 9 р. Попередні посади:бухгалтер 
Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.  

 

* 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 



       Іванов Дмитро Володимирович 

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

       ., ., 01.01.2000, Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримана 

6.1.4. Рік народження** 

        

6.1.5. Освіта** 

        

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

        

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

       Головний Фінансовий директор ВАТ <Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія>. 

6.1.8. Опис 

       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 
дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи _____ р. Попередні 
посади:Головний Фінансовий директор ВАТ <Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія>. Зміна у 
персональному складі посадової особи 20.05.2011 

 

* 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 

       Кузьмін Олег Єгорович 

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

       ., ., 01.01.2000, Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримана 

6.1.4. Рік народження** 

        

6.1.5. Освіта** 

        

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

        

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

       Генеральний директор бізнес-підрозділу <Агро> ВАТ ВБД ПП.  

6.1.8. Опис 

       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 
дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи _____ р. Попередні 
посади:Генеральний директор бізнес-підрозділу <Агро> ВАТ ВБД ПП. Зміна у 
персональному складі посадової особи 20.05.2011 

 

* 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 

       Шаркова Тетяна Олександрівна 

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

       ., ., 01.01.2000, Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримана 

6.1.4. Рік народження** 

        

6.1.5. Освіта** 

        

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

        

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

       Заступник фінансового контролера ПепсіКо Східна Європа.  

6.1.8. Опис 

       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 
дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи _____ р. Попередні 
посади:Заступник фінансового контролера ПепсіКо Східна Європа. Зміна у персональному 
складі посадової особи 20.05.2011 

 

* 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 

       Ципляков Олександр Еммануілович 

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

       ., ., 01.01.2000, Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримана 

6.1.4. Рік народження** 

        

6.1.5. Освіта** 

        

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

        

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

       Директор управління з корпоративних фінансів ВАТ ВБД ПП.  

6.1.8. Опис 

       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 
дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи _____ р. Попередні 
посади:Директор управління з корпоративних фінансів ВАТ ВБД ПП. Зміна у персональному 



складі посадової особи 20.05.2011 
 

* 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 

       Кудрявцев Антон Вікторович 

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

       ., ., 01.01.2000, Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримана 

6.1.4. Рік народження** 

        

6.1.5. Освіта** 

        

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

        

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
       Директор із стратегії та розвитку бізнесу <Продути Харчування> ВАТ ВБД ПП.  

6.1.8. Опис 

       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 
дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи _____ р. Попередні 
посади:Директор із стратегії та розвитку бізнесу <Продути Харчування> ВАТ ВБД ПП. 
Зміна у персональному складі посадової особи 20.05.2011 

 

* 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 Ревізійної комісіі 

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

       Гончаренко Олена Костянтинівна 

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

       МС, 794445, 06.05.2000, Придніпровським РВУМВС України в Черкаській області . 

6.1.4. Рік народження** 

        

6.1.5. Освіта** 

        

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

        

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

       Заступник Фінансового директора ВАТ <ВБД Україна>.  

6.1.8. Опис 



       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 
дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи _____ р. Попередні 
посади:Заступник Фінансового директора ВАТ <ВБД Україна>. Зміна у персональному 
складі посадової особи 20.05.2011 

 

* 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 Ревізійної комісіі 

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

       Колєснікова Наталія Миколаївна 

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

       ., ., 01.01.2000, Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримана 

6.1.4. Рік народження** 

        
6.1.5. Освіта** 

        

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

        

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

       Провідний аналітик Департаменту внутрішнього аудиту та контролю ВАТ ВБД ПП.  

6.1.8. Опис 

       Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди 
дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає 
посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи _____ р. Попередні 
посади:Провідний аналітик Департаменту внутрішнього аудиту та контролю ВАТ ВБД 
ПП. Зміна у персональному складі посадової особи 20.05.2011 

 

* 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. 

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

Наймену

вання 
юридичн

ої особи 

Ідентифіка

ційний код 
за 

ЄДРПОУ  

Місцезнахо

дження 

Дата 
внесе

ння до 
реєстр

у 

Кількіс

ть 
акцій 

(штук) 

Від 
загаль

ної 
кілько

сті 
акцій 

(у 
відсот

ках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості 
на 

пред'яв
ника 

привіле

йовані 
іменні 

привіле

йовані 
на 

пред'явн
ика 

ВАТ ВБД 
ПП 

770934239
9 

10902, 
Росія, 
немає р-н., 

30.04.
2004 

259819
7467 

97,12 
259819

7467 
0 0 0 



Москва, 
Яузський б-
р, 16/15 

Прізвищ

е, ім'я, 
по 

батькові 
фізичної 
особи* 

Серія, номер, дата 
видачі паспорта, 

найменування органу, 
який видав паспорт** 

Дата 
внесе

ння до 
реєстр

у 

Кількіс

ть 
акцій 

(штук) 

Від 
загаль

ної 
кілько

сті 
акцій 

(у 
відсот

ках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості 
на 

пред'яв
ника 

привіле

йовані 
іменні 

привіле

йовані 
на 

пред'явн
ика 

Усього 
259819

7467 
97,12 

259819
7467 

0 0 0 

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



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 
зборів* 

Чергові позачергові 

      X   

Дата проведення 26.04.2011 

Кворум зборів**  97,5936 

Опис : 

1. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з 
приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України 
<Про акціонерні товариства>. 
2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та 
затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність 
до вимог Закону України <Про акціонерні товариства>. 
3. Прийняття рішення про затвердження внутрішніх положень 
Товариства у відповідності до вимог Закону України <Про акціонерні 
товариства>, а саме: 
- Положення про Загальні збори Товариства; 
- Положення про Наглядову раду Товариства; 
- Положення про Правління Товариства; 
- Положення про Ревізійну комісію Товариства; 
- Положення про інформацію; 
- Кодексу про корпоративне управління. 
4. Прийняття рішення про відкликання та обрання Голови Правління 
Товариства. 
5. Прийняття рішення про визначення кількісного складу Наглядової ради 
Товариства, відкликання та обрання  членів Наглядової  Ради Товариства, 
затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
Ради Товариства. 
6. Прийняття рішення про визначення кількісного складу, відкликання та 
обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов 
договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. 
7. Прийняття змін до Статуту Дочірнього підприємства <Вімм-Білль-
Данн> (нова редакція). 
8. Прийняття рішення про зміну найменувань Філій Товариства у зв'язку із 
зміною найменування Товариства та прийняття відповідних змін до 
Положень про Філії Товариства (нові редакції), в тому числі  : 
-  до Положення про Філію ВАТ <Вімм-Білль-Данн Україна> - 
<Харківський Молочний Комбінат>; 
-  до Положення про Філію ВАТ <Вімм-Білль-Данн Україна> - 
<Буринський Завод Сухого Молока>; 
-  до Положення про Філію ВАТ <Вімм-Білль-Данн Україна> - <Одеський 
Торговий Дім>; 
-  до Положення про Філію ВАТ <Вімм-Білль-Данн Україна> - <Львівський 
Торговий Дім>; 
- до Положення про Філію ВАТ <Вімм-Білль-Данн Україна> - 
<Дніпропетровський Торговий Дім>. 
 
На зборах були розглянуті всі питання порядку денного та по кожному 
питанню були прийняті відповідні рішення. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 
** У відсотках до загальної кількості голосів. 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

ТОВ "Трансферт" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23389974 

Місцезнаходження 01123, Україна, немає р-н., Киїів, б.Л.Українки,21б 

Номер ліцензії (дозволу) на цей вид 
діяльності 

АБ № 534197 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

06.07.2010 

Міжміський код та телефон 044) 4900386 

Факс 4900385 

Вид діяльності 
Зберігання документів системи реєстру власників 
іменних цінних паперів 

Опис 
У звітному періоді підприємство продовжує 
здійснювати  діяльність відповідно до  ліцензії 
згідно договору. 

 

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

ТОВ "АФ"Енергопромексперт" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30265055 

Місцезнаходження 
01021, Україна, немає р-н., Київ, М.Грушевського, 
36 

Номер ліцензії (дозволу) на цей вид 
діяльності 

2047 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

30.03.2001 

Міжміський код та телефон (044) 2514868 

Факс немає 

Вид діяльності Аудиторські послуги 

Опис 
У звітному періоді підприємство продовжує 
здійснювати  діяльність відповідно до  ліцензії 
згідно договору. 

 
 
 
 
 



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

ТОВ "Фондова компанія "Трансферт" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37001565 

Місцезнаходження 
01133, Україна, немає р-н., Київ, бул.Л.Українки, 
21-б 

Номер ліцензії (дозволу) на цей вид 
діяльності 

АВ № 520534 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

02.04.2010 

Міжміський код та телефон (044) 4960306 

Факс 4960385 

Вид діяльності Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів 

Опис 
У звітному періоді підприємство продовжує 
здійснювати  діяльність відповідно до  ліцензії 
згідно договору. 

 

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

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107, Україна, немає р-н., Київ, Тропініна, 7-г 

Номер ліцензії (дозволу) на цей вид 
діяльності 

АВ № 498004 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 5854242 

Факс (044) 5854240 

Вид діяльності 
Депозитарна діяльність депозитарію цінних 
паперів 

Опис 
У звітному періоді підприємство продовжує 
здійснювати  діяльність відповідно до  ліцензії 
згідно договору. 

 



 

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

ПАТ "Альфа-банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23494714 

Місцезнаходження 01025, Україна, немає р-н., Київ, Десятинна 4/6 

Номер ліцензії (дозволу) на цей вид 
діяльності 

АА 483664 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

11.09.2009 

Міжміський код та телефон 044 490-46-80 

Факс немає 

Вид діяльності Зберігання цінних паперів 

Опис 
У звітному періоді підприємство продовжує 
здійснювати  діяльність відповідно до  ліцензії 
згідно договору. 

 

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

Дата 
реєстр

ації 
випуск

у 

Номер 
свідоц

тва про 
реєстр

ацію 
випуск

у 

Наймену

вання 
органу, 
що 

зареєстру

вав 
випуск 
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0,05 
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8447 
1337669

22,35 
100 

Опис 
Обіг ЦП проходив на вторинному неорганізованому ринку. ЦП не були 
включені до лістінгу бірж. 

 



11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)  0  

у тому числі:  
   - сертифікатів акцій 

  
 0  

   - сертифікатів облігацій  0  

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

      - Акції  0  

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)  0  

у тому числі:  
   - сертифікатів акцій 

  
 0  

   - сертифікатів облігацій  0  

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

      - Акції  0  

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

у тому числі:  
   - сертифікатів акцій 

  
 0  

   - сертифікатів облігацій  0  

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

      - Акції  0  

 

12. Опис бізнесу  
 
Розкривається така інформація: 

- важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ). 

ПАТ  є одним з найпотужніших підприємств України з переробки молока. Підприємство 
було введено в експлуатацію 23 грудня 1973р. Проектна потужність при вводі - 275 тн. на 
зміну або 165000тн. за рік переробки сировини. З 1990р. проектна потужність становить 
475 тн. на зміну або 285000тн. за рік переробки сировини. Після реалізації декількох 
інвестиційних проектів підприємство значно збільшило свої потужності і на кінець 2003р. 
проектна потужність заводу становить 709 тн. за зміну або 425400тн. за рік переробки 
сировини. В середньому підприємство використовує не більше 25% проектних виробничих 
потужностей, але взагалі на підприємстві задіяно у виробництві все обладнання, яке здатне 
виготовляти якісну продукцію. ВАТ  було приватизовано в 1997р., шляхом випуску простих 
іменних акцій.. Завод розміщений в м.Вишневе, Київської області, Києво-Святошинського 
району. Площа території, де розміщений весь комплекс споруд складає 7,4га. В квітні 2000р. 
на вторинному ринку цінних паперів промислово - торгівельна компанія "Вімм-Білль-Данн" 
придбала контрольний пакет акцій Товариства. Метою діяльності Товариства є 
задоволення попиту на молочну продукцію широкого асортименту різних цільових аудиторій 
на ринку м.Києва, Київської області та інших регіонів України. У 2002р. було введено в 
експлуатацію три потужні лінії по виробництву стерилізованої молочної та сокової 
продукції. Підприємство забезпечують сировиною більш ніж 50 постачальників з Київської, 
Житомирської, Чернігівської, Черкаської та Вінницької областей. 

- 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 

ПАТ  має таку організаційну структуру: Органами у правління Товариства є: - Загальні 
збори акціонерів - Вищий орган Товариства. - Спостережна рада - орган, що представляє 
інтереси акціонерів у Товаристві та здійснює контроль з; виконавчим органом Товариства в 
період між Загальними зборами Товариства. - Правління - виконавчий орган Товариства, 
який здійснює керівництво поточною діяльністю - Ревізійна комісія - контролюючий орган 
акціонерів за фінансово - господарською діяльністю Правління Товариства. Виробнича 
діяльність ПАТ  забезпечується роботою десятьох виробничих та допоміжних підрозділів, 
а також десятьох відділів. 

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

Пропозицій третіх осіб щодо реорганізайії тов. на протязі року не було. 

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

Бухгалтерський облік у ПАТ  у звітному періоді вівся методом подвійного запису 
господарських операцій, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність України" від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями. У Товаристві 
облік ведеться за журнально - ордерною формою із застосуванням комп'ютерної техніки. 
Бухгалтерський облік ведеться за діючим планом рахунків у відповідності до Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої Наказом Міністерства 
фінансів України від 30.11.1999р. №291. Облік основних засобів ведеться в інвентарних 
картках, книгах аналітичного обліку основних засобів по матеріально - відповідальних 
особах. Класифікація основних засобів проведена відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби". 
Амортизація по основних засобах нараховується згідно із статтею 8 Закону України "Про 
внесення змін і доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"" 
від 22.05.1997р. Знос малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів 
нараховувався у першому місяці використання об"єктів в розмірі 50% вартості, що 
амортизується, і 50% вартості, що амортизується - у місяці їх вилучення з активів. Облік 
товарно - матеріальних цінностей проводився згідно з П(С)БО 9"3апаси". Матеріальні 
цінності обліковувались по ціні придбання. При вибутті матеріали, сировина, паливо, 
товари, комплектуючі вироби та напівфабрикати списувалися з балансу за 
середньозваженою собівартістю; запасні частини, будівельні матеріали та малоцінні 
швидкозношувані предмети списувались за ідентифікованою собівартістю. Одиницею 
обліку запасів було кожне найменування цінностей. Оприбуткування матеріальних 
цінностей здійснювалося матеріально відповідальними особами і оформлялося 
прибутковими накладними. Залишки дебіторської заборгованості за товари, роботи та 
послуги відповідають даним синтетичного обліку. Резерв сумнівних боргів у Товаристві 
нараховувався, виходячи із фактичної платоспроможності окремих дебіторів, що відповідає 
вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Визнання, облік та оцінка зобов'язань 
здійснювались відповідно до П(С)БО 11 "Зобов"язання". 

- текст аудиторського висновку. 

- інформацію 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; інформацію 



про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 
інформацію 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. 

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент Під 
торгівельною маркою "Слов"яночка" Товариство виробляє широкий асортимент продукції: 
молоко різної жирності, кефір, ряжанку, молоко пряжене, йогурти, сири та солодкі сирки, 
глазуровані сирки 23% та 15% жирності з різноманітними наповнювачами. У 2002р. 
почалося виробництво продукції "преміум - класу" під торгівельною маркою "Домик в 
деревне" та група дитячої продукції під торгівельною маркою "Рижий АП" (молоко з 
наповнювачами та глазуровані сирки). Провадження рекламної компаній в засобах масової 
інформації, проведення дегустацій та презентацій, розповсюдження в торгівельних точках 
оригінальних рекламних матеріалів, продукція Товариства придбала популярність та 
споживчу цінність у покупців в Україні. На підприємстві постійно проводиться моніторинг 
потреб населення України, на базі якого з урахуванням отриманих результатів служба 
маркетингу коригує асортимент продукції, що виробляється. Продукція Товариства, у 
загальноукраїнському обсязі реалізації аналогічної продукції займає біля 4% і біля 12% по 
Києву та Київській області. Спостерігається така структура товарної продукції 
Товариства: - Молоко пастеризоване -8.69% - Молоко стерилізоване - 9.24% - Вершки -1% - 
Йогурт - 6.66% - Кефір - 9.73% - Інша кисломолочна продукція - 3.12% - Сметана - 10.43% - 
Сир - 24.36% - Сирки - 23.48% - Масло фасоване 0.6% - Інше - 2.69% Реалізація продукції 
відбувається в усіх цінових категоріях та для різних цільових аудиторій. Товариство 
здійснює доставку продукції в магазини м.Києва та Київської області власними силами та 
звертаючись до послуг АТП. Активно ведеться розробка регіональних ринків збуту, в усіх 
найкрупніших містах України співробітники відділу реалізації налагодили контакти з 
дистриб'юторами. ВАТ  також реалізовує на ринку України продукцію виробництва 
Холдингу. Інформація про основні ринки збуту та основних клієнтів Основним ринком збуту 
продукції ВАТ  є Київ та Київська область, але у 2004р. залучалися до співробітництва 
клієнти з інших регіонів України. Заради цього на підприємстві створено окремий відділ - 
Відділ регіонального продажу", метою функціонування якого є розробка та розвиток 
регіональної торгівлі продукцією, яку виробляє Товариство. Розподіл реалізації продукції по 
областям наступний: -Київ -31.56% - Київська обл. - 11.5% - Одеська обл. - 4,05% - 
Житомирська обл. - 1,39% - Харьківська обл. - 17.32% - Донецька обл. - 12.35% - Львівська 
обл. - 1,16% - Рівненська обл. - 1.07% -Інші-19,6% Важливим є те, що вся вироблена 
продукція в Товаристві реалізується на внутрішньому ринку України. Основними 
споживачами молочної продукції підприємства є роздрібні торгівельні точки (магазини, 
палатки тощо). Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій 
здійснює діяльність емітент Молочна галузь переробної продукції промисловості в Україні 
нараховує більш ніж 500 Підприємств. З них реально з прибутком працює біля 15 
підприємств. В останній час продукція молочної промисловості користується все більшим 
попитом, що вимагає від виробників нарощування потужностей та збільшення 
асортиментної структури. В останній час молочна промисловість в Україні почала 
розвиватися дуже швидкими темпами. Імпортується високотехнологічне обладнання, у 
виробництві застосовуються унікальні рецептури, упаковка продукції стає більш яскравою і 
технологічно досконалою. Більш вибагливим став споживач молочної продукції, в роздрібних 
торгівельних точках з'явилася продукція закордонних виробників, яка зацікавлює не 
досвідченого споживача, то вітчизняному виробнику потрібно постійно слідкувати за 
останніми тенденціями в розвитку молочної промисловості у світовому масштабі. 
Найновіші технічні та технологічні розробки у молочній галузі дозволяють подовжувати 
терміни зберігання продукції та робити її корисною для вживання. Якість виробленої 
продукції у великому ступені залежить від якості поступаючої сировини, тому ті 
виробники які створили собі якісну сировинну базу реалізують на ринок корисну та якісну 
продукцію. Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) 



емітента Найбільш відомими виробниками молочної продукції для українських споживачів є 
ВАТ "Галактон" та Павлоградський МК. Достатньо високий рівень відомості у "Білосвіта" 
та ВАТ  Найбільш відомою маркою молочних продуктів є "Ласуня" (виробник "Балтський 
МК"), "Фанні" (виробник "Павлоградський МК") та "Баланс" (виробник ВАТ Талактон"). На 
сьогодні популярність тогівельної марки "Слов"яночка" значно зросла, завдяки рекламі та 
широкої представленості в роздрібних торгівельних точках України. Найбільш вживаємими 
молочними продуктами в українських родинах є молоко, масло та сметана. На другому місці 
кефір та йогурти. В останній час споживачі все частіше віддають перевагу продукції 
тривалого зберігання та продукції з Біо - добавками. 

- інформацію про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 
вартість і спосіб фінансування. 

Протягом 5 останніх років тов. активи тов. не змінювались та будь яких значних 
інвестицій або придбань, повязаних з господарською діяльністю не передбачається. 

- інформацію 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. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, 
інформацію 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. 

Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає в межах попереднього 
періоду, ступінь використання - 100%. 
- Основні засоби: 
- власні, обмежень використання немає, 
- знаходяться за фактичною адресою емітента. 

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

Як будь - яке підприємство молочної промисловості  ПАТ залежить від сезонності 
постачання сировиною, але за останній час керівництво Товариства поряд з відділом 
постачання сировини створили постійну сировинну базу, що дозволяє навіть у скрутні 
зимові періоди не відчувати недостатку в сировині. 

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

Штрафи, пені, неустойки за 2011р. склали   145000  грн. за порушення чинного 
законодавства. 

- опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 
емітента. 

Фінансування діяльності ведеться з власних обігових коштів. 

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



д\н 

- 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). 

Планується розширити комплекс надаваних послуг. 

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

Фінансування досліджень за звітний період відсутня 

- інформацію 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 судових справах емітент не приймає участі. 

- іншу інформацію, 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. 

Працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу відсутні. 

 

 



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

Найменування основних засобів 

Власні основні 
засоби (тис.грн.) 

Орендовані 
основні засоби 

(тис.грн.) 

Основні засоби, 
всього (тис.грн.) 

на 
початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

на 
початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

на 
початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 184387 228929 0 0 184387 228929 

   будівлі та споруди 50614 58926 0 0 50614 58926 

   машини та обладнання 116299 159215 0 0 116299 159215 

   транспортні засоби 7459 7268 0 0 7459 7268 

   інші 10015 3520 0 0 10015 3520 

2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 

   будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

   машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

   транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

   інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 184387 228929 0 0 184387 228929 

Опис 

Основні засоби використовуються підприємством з 
моменту його створення. Первісна вартість основних 
засобів відповідає 031 ряд. Балансу за звітний період. 
Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного 
періоду складає в межах попереднього періоду, ступінь 
використання - 100%. Обмеження на використання 
основних засобів відсутні. 
Суттєвих змін у вартості  основних засобів за звітний 
період не було. 

 



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів 

-21892 -1713 

Статутний капітал  133767 133767 

Скоригований статутний 
капітал 

0 0 

Опис 
За звітний та попередній періоди вартість чистих активів 
розраховувалась відповідно до Рішення №485 від 17.11.2004р. 

Висновок 

З метою приведення розміру СК  у відповідність до розміру 
чистих активів (ЧА), 
що розроблено відповідно до частини 3 статті 155 ЦК 
України, Закону України 
<Про господарські товариства>, СК Тов. 
підлягає  коригуванню. 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 145185 X X 

у тому числі: 

Д\фінансовий 20.10.2004 9188 9,5 31.12.2013 

Д\фінансовий 17.08.2010 135997 7 31.12.2013 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі: 

за облігаціями (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами 
(за кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 3733 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 



Інші зобов'язання X 372343 X X 

Усього зобов'язань X 521261 X X 

Опис 
Зобов'язання зазначені відповідно до фінансових звітів 
товариства. 

 

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

Дата виникнення 
події 

Дата оприлюднення Повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

20.05.2011 18.07.2011 
Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

27.08.2010 17.11.2011 
Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

06.11.2009 18.07.2011 
Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

 

Інформація про стан корпоративного управління 
 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

N з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2011 1 1 

2 2010 1 0 

3 2009 1 0 

 

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

 
Так* Ні* 

Реєстраційна комісія   X       

Акціонери       X   

Реєстратор       X   

Депозитарій       X   

Інше (запишіть) 
 

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.  



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

 
Так* Ні* 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(ДКЦПФР) 

      X   

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%       X   
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.  

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

 
Так* Ні* 

Підняттям карток       X   

Бюлетенями (таємне голосування)   X       

Підняттям рук       X   

Інше (запишіть) 
 

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.  

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 зменшення статутного 
капіталу товариства 

      X   

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

  X       

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

  X       

Інше (запишіть) 
 

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках. 

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



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради? 

  
(осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради 7 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

3 Кількість представників держави 0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 7 

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

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 7 

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   

Інше (запишіть) немає 

Інше (запишіть) немає 
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках. 

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       X   

Інше (запишіть) немає 
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках. 



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

  
Так* Ні* 

1 
Галузеві знання і досвід роботи в 
галузі 

  X       

2 Знання у сфері фінансів і менеджменту   X       

3 
Особисті якості (чесність, 
відповідальність) 

  X       

4 Відсутність конфлікту інтересів       X   

5 Граничний вік       X   

6 Відсутні будь-які вимоги       X   

7 Інше (запишіть) 
 

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках. 

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

 
Так* Ні* 

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

  X       

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

  X       

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

      X   

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

      X   

Інше (запишіть) немає 
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках. 

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

Кількість членів ревізійної комісії     3    осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?    4  



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

  

Загальні 
збори 

акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 

1 Члени правління (директор)   Так     Ні     Так   

2 Загальний відділ   Ні     Ні     Ні   

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

4 Юридичний відділ (юрист)   Так     Ні     Ні   

5 Секретар правління   Ні     Ні     Ні   

6 Секретар загальних зборів   Так     Ні     Ні   

7 Секретар наглядової ради   Ні     Так     Ні   

8 Корпоративний секретар   Ні     Ні     Ні   

9 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами 

  Ні     Ні     Ні   

10 Інше (запишіть) 
   

(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках. 

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

 

Загальні 
збори 
акціонерів 

наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 
жодного органу 

Визначення основних 
напрямків діяльності 
(стратегії) 

  Ні     Так     Ні     Ні   

Затвердження планів 
діяльності (бізнес-планів) 

  Ні     Так     Ні     Ні   

Затвердження річного 
фінансового звіту або балансу 
або бюджету 

  Так     Ні     Ні     Ні   

Обрання та відкликання голови 
правління 

  Так     Ні     Ні     Ні   

Обрання та відкликання членів 
правління 

  Так     Ні     Ні     Ні   

Обрання та відкликання голови 
наглядової ради 

  Ні     Так     Ні     Ні   

Обрання та відкликання членів 
наглядової ради 

  Ні     Так     Ні     Ні   

Обрання голови та членів 
ревізійної комісії 

  Так     Ні     Ні     Ні   

Визначення розміру   Ні     Ні     Ні     Так   



винагороди для голови та 
членів правління 

Визначення розміру 
винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

  Ні     Ні     Ні     Так   

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     Ні     Ні     Ні   

Затвердження аудитора   Ні     Ні     Так     Ні   

Затвердження договорів, щодо 
яких існує конфлікт інтересів 

  Ні     Ні     Так     Ні   

(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках. 

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 товаристві? 

  
Так* Ні* 

1 Положення про загальні збори акціонерів   X       

2 Положення про наглядову раду   X       

3 Положення про виконавчий орган (правління)   X       

4 
Положення про посадових осіб акціонерного 
товариства 

  X       

5 Положення про ревізійну комісію   X       

6 Положення про акції акціонерного товариства   X       

7 Положення про порядок розподілу прибутку       X   

8 Інше (запишіть) немає 
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках. 



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

  

Інформац

ія 
розповсю

джується 
на 
загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 
оприлюднюється 
в 
загальнодоступні

й інформаційній 
базі даних 
ДКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються 
для 
знайомлення 
безпосереднь

о в 
акціонерному 
товаристві 

Копії 
документі

в 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс

я на власній 
інтернет-
сторінці 
акціонерног

о товариства 

1 
Фінансова звітність, 
результати 
діяльності 

  Так     Так     Так     Так     Ні   

2 

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

  Так     Так     Так     Так     Ні   

3 

Інформація про 
склад органів 
управління 
товариства 

  Так     Так     Так     Так     Ні   

4 
Статут та внутрішні 
документи 

  Так     Ні     Так     Так     Ні   

5 

Протоколи 
загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення 

  Так     Ні     Так     Так     Ні   

6 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

  Ні     Ні     Ні     Ні     Ні   

(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках. 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)      Так    

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

  
Так* Ні* 

1 Не проводились взагалі       X   

2 Менше ніж раз на рік       X   

3 Раз на рік   X       

4 Частіше ніж раз на рік       X   
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках. 



Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора? 

 
Так* Ні* 

Загальні збори акціонерів       X   

Наглядова рада       X   

Правління або директор   X       

Інше (запишіть) немає 
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках. 

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

З якої причини було змінено аудитора? 

 
Так* Ні* 

Не задовольняв професійний рівень       X   

Не задовольняли умови договору з аудитором       X   

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів       X   

Інше (запишіть) немає 
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках. 

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

 
Так* Ні* 

Ревізійна комісія   X       

Наглядова рада       X   

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного 
підприємства 

      X   

Стороння компанія або сторонній консультант       X   

Перевірки не проводились       X   

Інше (запишіть) немає 
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках. 



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 правління       X   

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

      X   

Інше (запишіть) немає 
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках. 

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



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

  
Так* Ні* 

1 Випуск акцій       X   

2 Випуск депозитарних розписок       X   

3 Випуск облігацій       X   

4 Кредити банків   X       

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів       X   

6 Інше (запишіть) 
 

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках. 

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   X   

Так, плануємо розпочати переговори     

Так, плануємо розпочати переговори в наступному 
році 

    

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох 
років 

    

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом 
наступних трьох років 

    

Не визначились     
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках. 

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

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

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

 
Так* Ні* 

Не задовольняв професійний рівень особи       X   

Не задовольняли умови договору з особою   X       

Особу змінено на вимогу: 
  

   акціонерів       X   

   суду       X   

Інше (запишіть) немає 
(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках. 



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

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

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

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

Звіт про корпоративне управління*  
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

інформація відсутня 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 
встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. 

інформація відсутня 

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

інформація відсутня 

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

інформація відсутня 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 

інформація відсутня 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку. 

інформація відсутня 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

інформація відсутня 



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

інформація відсутня 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

інформація відсутня 

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

інформація відсутня 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). 

інформація відсутня 

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської діяльності; 

інформація відсутня 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 

інформація відсутня 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року; 

інформація відсутня 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього 
аудитора; 

інформація відсутня 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років; 

інформація відсутня 

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

інформація відсутня 

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 

наявність механізму розгляду скарг; 

інформація відсутня 



прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги; 

інформація відсутня 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 

інформація відсутня 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду. 

інформація відсутня 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 



 
КОДИ 

 
Дата (рік, місяць, число) 2012.03.11 

Підприємство 
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вімм-Білль-Данн 
Україна"  

за ЄДРПОУ 00445937 

Територія    за КОАТУУ 3222410600 

Орган державного управління    за СПОДУ немає 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

 Публічне акціонерне товариство  за КОПФГ 233 

Вид економічної діяльності  Виробництво молочних продуктів  за КВЕД 15.51.0 

Середня кількість працівників1  1262  
  

Одиниця виміру: тис.грн. 
  

Адреса  08132, м.Київ, в. ПРОМИСЛОВА, 7  

           Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
 

           за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V 

           за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

 
Баланс 

 
на  31  грудня  2011  р. 

 

 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001 

 

Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи: 

 
   залишкова вартість 010 1887 2348 



   первісна вартість 011 6297 7314 

   накопичена амортизація 012 (4410) (4966) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 9883 63239 

Основні засоби: 
 

   залишкова вартість 030 184387 228929 

   первісна вартість 031 370289 445810 

   знос 032 (185902) (216881) 

Довгострокові біологічні активи: 
 

   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

   первісна вартість 036 0 0 

   накопичена амортизація 037 (0) (0) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 

   інші фінансові інвестиції 045 5923 6123 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 132 132 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I  080 202212 300771 

II. Оборотні активи 
 



Виробничі запаси 100 35812 29995 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

 

Баланс 
(продовження) 

 

Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

Незавершене виробництво 120 2302 2827 

Готова продукція 130 23366 14023 

Товари 140 6594 5326 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
 

   чиста реалізаційна вартість 160 114796 104800 

   первісна вартість 161 116599 107180 

   резерв сумнівних боргів 162 (1803) (2380) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
 

   з бюджетом 170 1 709 

   за виданими авансами 180 15580 28800 

   з нарахованих доходів 190 0 0 

   із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1514 1807 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 
 



   в національній валюті 230 27073 8887 

      у тому числі в касі 231 170 0 

   в іноземній валюті 240 0 463 

Інші оборотні активи 250 9138 2910 

Усього за розділом II  260 236176 200547 

III. Витрати майбутніх періодів 270 687 762 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 439075 502080 

 

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал  
Статутний капітал 300 133767 133767 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 15363 15360 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -147353 -167529 

Неоплачений капітал 360 (0) (0) 

Вилучений капітал  370 (3490) (3490) 

Накопичена курсова різниця  375 0 0 

Усього за розділом I  380 -1713 -21892 

Частка меншості 385 0 0 

 



Баланс 
(продовження) 

 

Пасив 
Код 
рядка 

На початок звітного 
року 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів  
Забезпечення виплат персоналу 400 3042 2711 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

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

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 - - 

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою 
участі у лотереї 

418 - - 

Цільове фінансування2 420 0 0 

Усього за розділом II  430 3042 2711 

III. Довгострокові зобов'язання 
 

Довгострокові кредити банків 440 165792 145182 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0 

Усього за розділом III  480 165792 145182 

IV. Поточні зобов'язання 
 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 138968 201473 



Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 83633 97885 

Поточні зобов'язання за розрахунками: 
 

   з одержаних авансів 540 2671 133 

   з бюджетом 550 1944 3733 

   з позабюджетних платежів 560 0 0 

   зі страхування 570 1713 1432 

   з оплати праці 580 3904 3618 

   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 39121 67805 

Усього за розділом IV  620 271954 376079 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 439075 502080 

 
 
1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. 
2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)          0  

Керівник 
 
 

М. П. 

_____________________ 
(Підпис) Наумов Андрій Володимирович 

Головний бухгалтер _____________________ 
(Підпис) Футурська Людмила Василівна 

 



Примітки до балансу 

 
Сумарна дебітороська заборгованість на кінець року становить 136116 тис.грн. 
 

Керівник 
 
 

М. П. 

_____________________ 
(Підпис) Наумов Андрій Володимирович 

Головний бухгалтер _____________________ 
(Підпис) Футурська Людмила Василівна 

 



 

 
КОДИ 

 
Дата (рік, місяць, число) 2012.03.11 

Підприємство 
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вімм-Білль-Данн 
Україна"  

за ЄДРПОУ 00445937 

Територія    за КОАТУУ 3222410600 

Орган державного управління    за СПОДУ немає 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

 Публічне акціонерне товариство  за КОПФГ 233 

Вид економічної діяльності  Виробництво молочних продуктів  за КВЕД 15.51.0 

           Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
 

           за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V 

           за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

Одиниця виміру: тис.грн. 
  

 
Звіт про фінансові результати 

 
за  2011  р. 

 

 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1293448 1171673 



Податок на додану вартість 015 (215070) (195171) 

Акцизний збір 020 (0) (0) 

 
025 (0) (0) 

Інші вирахування з доходу 030 (17589) (14923) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1060789 961579 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (830025) (768845) 

Валовий: 
 

   прибуток 050 230764 192734 

   збиток 055 (0) (0) 

Інші операційні доходи 060 73811 117167 

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

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 (32771) (28930) 

Витрати на збут 080 (170839) (141185) 

Інші операційні витрати 090 (106029) (149106) 

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

091 (0) (0) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
 

   прибуток 100 0 0 

   збиток 105 (5064) (9320) 

Доход від участі в капіталі 110 0 1200 

Інші фінансові доходи 120 219 0 

Інші доходи1 130 87914 30752 



Фінансові витрати 140 (23904) (16539) 

Втрати від участі в капіталі 150 (0) (0) 

Інші витрати 160 (68365) (29101) 

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

 

Звіт про фінансові результати 
(продовження) 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
 

   прибуток 170 0 0 

   збиток 175 (9200) (23008) 

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

176 (0) (0) 

   Вписуваний рядок - 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 10976 9444 

Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 
 

   прибуток 190 0 0 

   збиток 195 (20176) (32452) 

Надзвичайні: 
 

   прибуток 200 0 0 

   збиток 205 (0) (0) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0 

Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0 



Чистий:  
   прибуток 220 0 0 

   збиток 225 (20176) (32452) 

Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 (0) (0) 

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

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 711786 522895 

Витрати на оплату праці 240 57270 72428 

Відрахування на соціальні заходи 250 29688 24824 

Амортизація 260 35646 27746 

Інші операційні витрати 270 184341 159658 

Разом 280 1018731 807551 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Найменування показника 
Код 
рядка 

За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 2675338447 2675338447 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2675338447 2675338447 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0,00001 -0,00001 



Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0,00001 -0,00001 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

 

Керівник 
 
 

М. П. 

_____________________ 
(Підпис) Наумов Андрій Володимирович 

Головний бухгалтер _____________________ 
(Підпис) Футурська Людмила Василівна 

 

Примітки до звіту про фінансові результати 
 
Збитки  на кінець року становлять   20176 тис.грн. за рахунок основної діяльності. 
 

Керівник 
 
 

М. П. 

_____________________ 
(Підпис) Наумов Андрій Володимирович 

Головний бухгалтер _____________________ 
(Підпис) Футурська Людмила Василівна 

 



 

 
КОДИ 

 
Дата (рік, місяць, число) 2012.03.11 

Підприємство 
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вімм-Білль-Данн 
Україна"  

за ЄДРПОУ 00445937 

Територія    за КОАТУУ 3222410600 

Орган державного управління    за СПОДУ немає 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

 Публічне акціонерне товариство  за КОПФГ 233 

Вид економічної діяльності  Виробництво молочних продуктів  за КВЕД 15.51.0 

           Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
 

           за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V 

           за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

Одиниця виміру: тис.грн. 
  

 
Звіт про рух грошових коштів 

 
за  2011  р. 

 

 
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року 

1 2 3 4 

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

010 1249780 1060925 

Погашення векселів одержаних  015 0 0 



Покупців і замовників авансів 020 133 2668 

Повернення авансів 030 0 11404 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 219 259 

Бюджету податку на додану вартість 040 500 65 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 590 1805 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 156 54 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 2312 105055 

Витрачання на оплату:  
Товарів (робіт, послуг) 

090 (1045722) (988031) 

Авансів 095 (5394) (3884) 

Повернення авансів 100 (2083) (0) 

Працівникам 105 (69290) (57399) 

Витрат на відрядження 110 (1072) (1387) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (27640) (2306) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 (9739) (7518) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 (31767) (25761) 

Зобов'зань з інших податків і зборів (обов'зкових платежів) 130 (14864) (12621) 

Цільових внесків 140 (0) (0) 

Інші витрачання 145 (49576) (137263) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -3457 -53935 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -3457 -53935 



Звіт про рух грошових коштів 
(продовження) 

 

Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року 

1 2 3 4 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  
Реалізація:  
   фінансових інвестицій 

180 0 1200 

   необоротних активів 190 16860 3005 

   майнових комплексів 200 0 0 

Отримані:  
   відсотки 

210 0 0 

   дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання:  
   фінансових інвестицій 

240 (200) (1051) 

   необоротних активів 250 (89037) (47605) 

   майнових комплексів 260 (0) (0) 

Інші платежі 270 (0) (0) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -72377 -44451 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -72377 -44451 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 60342 125824 

Інші надходження 330 0 0 



Погашення позик 340 (2126) (2118) 

Сплачені дивіденди 350 (0) (0) 

Інші платежі 360 (0) (0) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 58216 123706 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 58216 123706 

Чистий рух коштів за звітний період 400 -17618 25320 

Залишок коштів на початок року 410 27073 2220 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -105 -467 

Залишок коштів на кінець року 430 9350 27073 

 

Керівник 
 
 

М. П. 

_____________________ 
(Підпис) Наумов Андрій Володимирович 

Головний бухгалтер _____________________ 
(Підпис) Футурська Людмила Василівна 

 

Примітки до звіту про рух грошових коштів 
 
Залишок коштів  відповідає 230+240 стр. Балансу на кінець року. 
 

Керівник 
 
 

М. П. 

_____________________ 
(Підпис) Наумов Андрій Володимирович 

Головний бухгалтер _____________________ 
(Підпис) Футурська Людмила Василівна 



 

 
КОДИ 

 
Дата (рік, місяць, число) 2012.03.11 

Підприємство 
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вімм-Білль-Данн 
Україна"  

за ЄДРПОУ 00445937 

Територія    за КОАТУУ 3222410600 

Орган державного управління    за СПОДУ немає 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

 Публічне акціонерне товариство  за КОПФГ 233 

Вид економічної діяльності  Виробництво молочних продуктів  за КВЕД 15.51.0 

           Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
 

           за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V 

           за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

Одиниця виміру: тис.грн. 
  

 
Звіт про власний капітал 

 
за  2011  р. 

 

 
Форма N 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття Код 
Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл- 
ений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 133767 0 0 15363 0 -147353 0 -3490 -1713 

Коригування:  



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 133767 0 0 15363 0 -147353 0 -3490 -1713 

Переоцінка активів: 
 

Дооцінка основних засобів 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 -3 0 0 0 0 -3 

 

Звіт про власний капітал 
(продовження) 

 

Стаття Код 
Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл- 
ений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

130 0 0 0 0 0 -20176 0 0 -20176 

Розподіл прибутку:  



Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 учасників: 
 

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 
 

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 
 

Списання невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

 
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -3 0 -20176 0 0 -20179 



Залишок на кінець року 300 133767 0 0 15360 0 -167529 0 -3490 -21892 

 

Керівник 
 
 

М. П. 

_____________________ 
(Підпис) Наумов Андрій Володимирович 

Головний бухгалтер _____________________ 
(Підпис) Футурська Людмила Василівна 

Примітки до звіту про власний капітал 
 
Зміни в капіталі відповідають 380 стр. Балансу на кінець року. 
 

Керівник 
 
 

М. П. 

_____________________ 
(Підпис) Наумов Андрій Володимирович 

Головний бухгалтер _____________________ 
(Підпис) Футурська Людмила Василівна 

 



 

 
КОДИ 

 
Дата (рік, місяць, число) 2012.03.11 

Підприємство 
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Вімм-Білль-Данн 
Україна"  

за ЄДРПОУ 00445937 

Територія    за КОАТУУ 3222410600 

Орган державного управління    за СПОДУ немає 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

 Публічне акціонерне товариство  за КОПФГ 233 

Вид економічної діяльності  Виробництво молочних продуктів  за КВЕД 15.51.0 

           Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
 

           за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V 

           за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

Одиниця виміру: тис.грн. 
  

 
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
за 2011 р. 

 

 
Форма N 5 Код за ДКУД 1801008 

 
I. Нематеріальні активи 

 

Групи 
нематеріал

ьних 
активів 

Код 
ряд

ка 

Залишок на 
початок року Надій

шло за 
рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 
уцінка -) 

Вибуло за рік 
Нарахов

ано 
амортиз

ації за 
рік 

Втрати 
від 

зменше

ння 
корисн

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

первісна 
(переоцін

накопич

ена 
первісної 
(переоцін

накопич

еної 
первісна 
(переоцін

накопич

ена 
первісної 
(переоцін

накопич

еної 
первісна 
(переоцін

накопич

ена 



ена) 
вартість 

амортиз

ація 
еної) 

вартості 
амортиз

ації 
ена) 

вартість 
амортиз

ація 
ості за 
рік 

еної) 
вартості 

амортиз

ації 
ена) 

вартість 
амортиз

ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права 
користува

ння 
природни

ми 
ресурсами 

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

Права 
користува

ння 
майном 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 
комерційні 
позначенн

я 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 
об'єкти 
промислов

ої 
власності 

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

I. Нематеріальні активи 
(продовження) 

 

Групи 
нематеріал

ьних 
активів 

Код 
ряд

ка 

Залишок на 
початок року Надій

шло за 
рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 
уцінка -) 

Вибуло за рік Нарахов

ано 
амортиз

ації за 
рік 

Втрати 
від 

зменше

ння 
корисн

ості за 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

первісна 
(переоцін

ена) 

накопич

ена 
амортиз

первісної 
(переоцін
еної) 

накопич

еної 
амортиз

первісна 
(переоцін

ена) 

накопич

ена 
амортиз

первісної 
(переоцін
еної) 

накопич

еної 
амортиз

первісна 
(переоцін

ена) 

накопич

ена 
амортиз



вартість ація вартості ації вартість ація рік вартості ації вартість ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Авторські 
та суміжні 
з ними 
права 

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

 
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 
нематеріал

ьні активи 
070 6297 4410 1718 0 0 701 591 1147 0 0 0 7314 4966 

Разом 080 6297 4410 1718 0 0 701 591 1147 0 0 0 7314 4966 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 
 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 
 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 
 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 
 

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

(085) 0 
 

 



II. Основні засоби 
 

Групи 
основних 
засобів 

Код 
рядк

а 

Залишок на 
початок року 

Надійш

ло за 
рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 
уцінка -) 

Вибуло за 
рік 

Нарахова

но 
амортиза

ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен

ня 
кориснос

ті за рік 

Інші зміни за 
рік 

Залишок на 
кінець року 

у тому числі 

одержані за 
фінансовою 
орендою 

передані в 
оперативну 
оренду 

первіс

на 
(пере- 
оцінен

а) 
вартіст

ь 

знос 

первісн

ої 
(пере- 
оцінено

ї) 
вартост

і 

зно

с 

первіс

на 
(пере- 
оцінен

а) 
вартіст

ь 

зно

с 

первісн

ої 
(пере- 
оцінено

ї) 
вартост

і 

зно

с 

первіс

на 
(пере- 
оцінен

а) 
вартіст

ь 

знос 

первіс

на 
(пере- 
оцінен

а) 
вартіст

ь 

зно

с 

первіс

на 
(пере- 
оцінен

а) 
вартіст

ь 

зно

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні 
ділянки 

100 3844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3844 0 0 0 0 0 

Інвестицій

на 
нерухоміс

ть 

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні 
витрати на 
поліпшенн

я земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, 
споруди та 
передавал

ьні 
пристрої 

120 87782 37168 11475 0 0 4 4 3086 0 (101) (24) 99152 40226 0 0 0 0 

Машини 130 241408 12510 65058 0 0 1000 677 27395 0 5566 (10) 311032 15181 0 0 0 0 



та 
обладнанн

я 

9 7 

Транспорт

ні засоби 
140 16862 9403 1342 0 0 216 195 1803 0 757 466 18745 11477 0 0 0 0 

Інструмен

ти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі) 

150 18811 12842 1957 0 0 3062 
247

2 
2054 0 (6222) 

(43
2) 

11484 11992 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічн

і 
насадженн

я 

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 
основні 
засоби 

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бібліотечн

і фонди 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малоцінні 
необоротн

і 
матеріальн

і активи 

200 1582 1380 144 0 0 173 173 162 0 0 0 1553 1369 0 0 0 0 

Тимчасові 
(нетитуль
ні) 
споруди 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



II. Основні засоби 
(продовження) 

 

Групи 
основних 
засобів 

Код 
рядк

а 

Залишок на 
початок року 

Надійш

ло за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 
уцінка -) 

Вибуло за 
рік 

Нарахова

но 
амортиза

ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен

ня 
кориснос

ті за рік 

Інші зміни 
за рік 

Залишок на 
кінець року 

у тому числі 

одержані за 
фінансовою 
орендою 

передані в 
оперативну 
оренду 

первіс

на 
(пере- 
оцінен

а) 
вартіст

ь 

знос 

первісн

ої 
(пере- 
оцінено

ї) 
вартост

і 

зно

с 

первіс

на 
(пере- 
оцінен

а) 
вартіст

ь 

зно

с 

первісн

ої 
(пере- 
оцінено

ї) 
вартост

і 

зно

с 

первіс

на 
(пере- 
оцінен

а) 
вартіст

ь 

знос 

первіс

на 
(пере- 
оцінен

а) 
вартіст

ь 

зно

с 

первіс

на 
(пере- 
оцінен

а) 
вартіст

ь 

зно

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Природні 
ресурси 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарн

а тара 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети 
прокату 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 
необорот

ні 
матеріаль

ні активи 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 370289 
18590

2 
79976 0 0 4455 

352
1 

34500 0 0 0 445810 
21688

1 
0 0 0 0 

 



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

(261) 0 
 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 
 

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

(263) 0 
 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0 
 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0 
 

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0 
 

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

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 
 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 
 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 
 

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості оціненої за справедливою вартістю (269) 0 
 

 



III. Капітальні інвестиції 
 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 0 0 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 133006 62377 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 181 43 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 1863 819 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 135050 63239 

 
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

 
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 
 

IV. Фінансові інвестиції 
 

Найменування показника 
Код 
рядка 

За рік 
На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в:  

   асоційовані підприємства 350 0 0 0 

   дочірні підприємства 360 0 0 0 

   спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
 



   частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 

380 200 6123 0 

   акції 390 0 0 0 

   облігації 400 0 0 0 

   інші 410 0 0 0 

Разом (розд.А + розд.Б) 420 200 6123 0 

 

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

за собівартістю (421) 0 
 

за справедливою вартістю (422) 0 
 

за амортизованою собівартістю (423) 0 
 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
  

за собівартістю (424) 0 
 

за справедливою вартістю (425) 0 
 

за амортизованою собівартістю (426) 0 
 

 



V. Доходи і витрати 

 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
 

Операційна оренда активів 440 364 0 

Операційна курсова різниця 450 16871 13501 

Реалізація інших оборотних активів 460 982 812 

Штрафи, пені, неустойки 470 0 145 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного 
призначення 

480 2414 3594 

Інші операційні доходи і витрати 490 53180 87977 

у тому числі: 
 

   відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0 

   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

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

   асоційовані підприємства 500 0 0 

   дочірні підприємства 510 0 0 

   спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати  
Дивіденди 530 0 X 

Проценти 540 X 23904 

Фінансова оренда активів 550 0 0 



Інші фінансові доходи і витрати 560 219 0 

Г. Інші доходи і витрати 
 

Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 87914 68365 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 0 

Інші доходи і витрати 630 0 0 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) 

контрактами з пов'язаними сторонами 
(632) 0 % 

 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 
 

 



VI. Грошові кошти 
 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 170 

Поточний рахунок у банку 650 9180 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 9520 

 
З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0 

 
 



VII. Забезпечення і резерви 

 

Види забезпечень і резервів 
Код 
рядка 

Залишок на 
початок року 

Збільшення за звітний рік 

Використано 
у звітному 

році 

Сторновано 
невико 
ристану 
суму у 
звітному 
році 

Сума 
очікуваного 

відшкодування 
витрат 

іншоюстороною, 
що врахована 
при оцінці 

забезпечення 

Залишок на 
кінець року нараховано 

(створено) 
додаткові 

відрахування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 

710 3042 9464 0 9795 0 0 2711 

Забезпечення наступних витрат на 
додаткове пенсійне забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 
виконання гарантійних 
зобов'язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію 

740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 
виконання зобов'язань щодо 
обтяжливих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 
760 0 0 0 0 0 0 0 

 
770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 780 3042 9464 0 9795 0 0 2711 
 



VIII. Запаси 

 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Балансова вартість на 
кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої вартості 
реалізації * 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 25585 0 0 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби 

810 0 0 0 

Паливо 820 460 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 751 0 0 

Будівельні матеріали 840 151 0 0 

Запасні частини 850 2337 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 
призначення 

860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 711 0 0 

Незавершене виробництво 890 2827 0 0 

Готова продукція 900 14023 0 0 

Товари 910 5326 0 0 

Разом 920 52171 0 0 
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 



 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0 
 

переданих у переробку (922) 0 
 

оформлених в заставу (923) 0 
 

переданих на комісію (924) 0 
 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 
02) 

(925) 0 
 

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 
 

 
IX. Дебіторська заборгованість 

 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Всього на кінець 
року 

у т.ч. за строками непогашення 

до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

940 107180 100589 1589 5002 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 1807 0 0 0 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 
 

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

 



X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 16983 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 38 

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

980 0 

 

XI. Будівельні контракти 
 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 
 

   валова замовників 1120 0 

   валова замовникам 1130 0 

   з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

 



XII. Податок на прибуток 

 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 10976 

Відстрочені податкові активи: 
 

   на початок звітного року 1220 132 

   на кінець звітного року 1225 132 

Відстрочені податкові зобов'язання: 
 

   на початок звітного року 1230 0 

   на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - 
 

   усього 1240 10976 

у тому числі: 
 

   поточний податок на прибуток 1241 10976 

   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0 

   збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0 

Відображено у складі власного капіталу -  
 

   усього 1250 0 

у тому числі: 
 

   поточний податок на прибуток 1251 0 

   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

   збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0 

 



XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 35647 

Використано за рік - усього 1310 35647 

в тому числі на: 
 

   будівництво об'єктів 1311 0 

   придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 35647 

      з них машини та обладнання 1313 33162 

   придбання (створення) нематеріальних 1314 2475 

   погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 
1316 0 

 
1317 0 

 



XIV. Біологічні активи 

 

Групи 
біологічн

их активів 

Код 
рядка 

Обліковуються за первісною вартістю 
Обліковуються за справедливою 

вартістю 

залишок на 
початок року 

надійш

ло за 
рік 

вибуло за рік нарахов

ано 
амортиз

ації за 
рік 

втрати 
від 

зменше

ння 
корисно

сті 

вигоди 
від 

відновле

ння 
кориснос

ті 

залишок на 
кінець року залиш

ок на 
почат

ок 
року 

надійш

ло за 
рік 

зміни 
варто

сті за 
рік 

вибу

ло за 
рік 

залиш

ок на 
кінець 
року 

первіс

на 
вартіс

ть 

накопич

ена 
амортиза

ція 

первіс

на 
вартіс

ть 

накопич

ена 
амортиза

ція 

первіс

на 
вартіс

ть 

накопич

ена 
амортиза

ція 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгостро

кові 
біологічні 
активи - 
усього в 
тому 
числі: 

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

робоча 
худоба 

1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продуктив

на худоба 
1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторіч

ні 
насаджен

ня 

1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інші 
довгостро

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



кові 
біологічні 
активи 

Поточні 
біологічні 
активи - 
усього в 
тому 
числі: 

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

тварини 
на 
вирощува

нні та 
відгодівлі 

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

біологічні 
активи в 
стані 
біологічн

их 
перетворе

нь (крім 
тварин на 
вирощува

нні та 
відгодівлі

) 

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

 
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

інші 
поточні 
біологічні 
активи 

1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 



Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



XV. Фінансові результати від первісного визнання 
 

та реалізації сільськогосподарської продукції 
 

та додаткових біологічних активів 
 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетвореннями 

Результат від 
первісного 
визнання 

Уцінка 
Виручка 

від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

Фінансовий 
результат (прибуток 

+, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 

первісного 
визнання 

та 
реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього 

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

у тому числі: зернові і зернобобові 1510 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      з них: пшениця 1511 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      соя 1512 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      соняшник 1513 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      ріпак 1514 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      цукрові буряки (фабричні) 1515 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      картопля 1516 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      інша продукція рослинництва 1518 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      додаткові біологічні активи 
рослинництва 

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

Продукція та додаткові біологічні 1520 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 



активи тваринництва - усього 

у тому числі: приріст живої маси - 
усього 

1530 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      з нього: великої рогатої худоби 1531 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      свиней 1532 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      молоко 1533 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      вовна 1534 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      яйця 1535 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      інша продукція тваринництва 1536 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

      додаткові біологічні активи 
тваринництва 

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

      продукція рибництва 1538 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

 
1539 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

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