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

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський жировий комбiнат"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00333612

61019  Харкiвська область - м.Харкiв пр. Iллiча, 120

Акцiонерне товариство

Генеральний директор Кука Павло Олексiйович

26.04.2012МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента 057-376-38-15, 376-21-28 719-65-57

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

hgk.com.ua 27.04.2012
Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

26.04.2012
Дата

за 2011 рік

2.2. Річна інформація опублікована у 79 Бюлетень.Цiннi папери України 28.04.2012
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента jurist@hgk.com.ua



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

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

30. Примітки: Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:

1. Основні відомості про емітента:

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
в) банки, що обслуговують емітента; X
г) основні види діяльності; X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; X
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента; X
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу. X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
в) інформація про зобов'язання емітента. X

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
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X
27. Аудиторський висновок. X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
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) .

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X



Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
Товариство не розкриває iнформацiї про склад акцiонерiв (учасникiв) у зв'язку з тим, що це не
передбачено п.3 статтi 40 Закона України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та порушує вимоги
Статтi 42 цього ж Закону.    
Засновникiв юридичних осiб немає
Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - немає.
Дати внесення до реєстру акцiонерiв не вказуються у зв'язку з тим що форма iснування ЦП
товариства бездокументарна.
Дивiденди не нараховувались та не сплачувались
Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй товариство не випускало
Iнформацiя щодо сертифiкатiв не наводиться у зв'язку iз переведенням випуску ЦП у
бездокументарну форму iснування.
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Боргових цiнних паперiв, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, товариство не випускало.
Особливої iнформацiї протягом звiтного року не було у зв*язку з тим, що вiдповiдно до вимог
законодавства дiючого протягом 2011 року Товариство не повинно було розкривати особливу
iнформацiю.
Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється у зв*язку з тим, що Товариство не є фiнансовою
установою.
Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Харківський жировий комбінат"

3.1.4. Область, район Харкiвська область -

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПРАТ "ХЖК"

3.1.3. Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 61019
3.1.6. Населений пункт м.Харкiв
3.1.7. Вулиця, будинок пр. Iллiча, 120



3.2.1. Серія і номер свідоцтва Серія А01 № 427592
3.2.2. Дата державної реєстрації 21.12.1992

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)     42624201.60

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)     42624201.60



3.3.2. МФО банку 351533

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

3.3.5. МФО банку 351533

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

ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
3.3.3. Поточний рахунок 26009198339001

3.3.6. Поточний рахунок 26008198339002



3.4. Основні види діяльності

15.43.0 Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів
15.42.0 Виробництво рафінованої олії та жирів
15.87.0 Виробництво прянощів та приправ



3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Державний орган, що видав Дата

закінчення дії
ліцензії

(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532
Виробництво теплової енергії, транспортування її
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими
мережами, постачання теплової енергії

Серія АВ № 366223 22.11.2007 Харківська обласна державна адміністрація 20.11.2012

Опис Повна назва: Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової
енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних
установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії)

ПРАТ "ХЖК" не має наміру продовжувати строк дії ліцензії
Видобування корисних копалин із родовищ, що мають
загальнодержавне значення та включені до Державного
фонду родовищ корисних копалин

Серія АВ№ 528302 31.05.2010 Державна геологічна служба 28.05.2015

Опис ПРАТ "ХЖК" має намір продовжувати строк дії ліцензії
Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2
таблиці ІV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів"

Серія АВ № 582705 24.05.2011 Державний комітет України з питань контролю за
наркотиками

07.04.2016

Опис ПРАТ "ХЖК" має намір продовжувати строк дії ліцензії



3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "УКРОЛIЯПРОМ"
Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 1
Асоцiацiя "Укролiяпром" створена як добровiльне об'єднання олiйно-жирових пiдприємств з метою координацiї
дiяльностi та взаємодопомоги її учасникам у вирiшеннi спiльних органiзацiйних, економiчних, технiчних та iнших
питань. До складу асоціації входять в тому числі  найбiльшi олiйно-жировi пiдприємства України, дiяльнiсть
яких охоплює бiльше 90% вiтчизняного виробництва рослинних олiй, 81,4% виробництва маргаринової
продукцiї, близько 40% виробництва майонезу. Виконавча дирекцiя асоцiацiї "Укролiяпром" виконує
представницькi функцiї захисту iнтересiв пiдприємств олiйно-жирової галузi з економiчних питань, питань
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, митно-тарифного та технiчного регулювання в законодавчих органах та
органах державного управлiння, iнших органiзацiях та вiдомствах. Генеральний директор асоцiацiї
"Укролiяпром" - Капшук Степан Павлович. Джерела фiнансування: Джерелом фiнансування Асоцiацiї
"Укролiяпром" є членськi внески її учасникiв.

Найменування об'єднання: Харківська Торгово-промислова палата
Місцезнаходження об'єднання: Україна, 61037, м. Харків, пр. Московський, 122
Торгово-промислова палата України (надалі - ТПП), у відповідності із Законом, - недержавна неприбуткова
самокерована організація, яка на добровільних началах об'єднує юридичних осіб та громадян України,
зареєстрованих як підприємці, а також їх об'єднання. 
На даний час членами ТПП України є понад 9 тисяч підприємств та фірм різних форм власності.
Головна задача ТПП - створення благо приємних умов для підприємницької діяльності, сприяння всебічному
розвитку науково-технічних та торгівельних зв'язків між українськими підприємцями та підприємцями
закордонних країн, представництво інтересів членів ТПП з питань господарської діяльності як в Україні, так і за
її межами.
ТПП України виконує свої функції самостійно або через регіональні торгово-промислові палати, діючі на
території АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також через створені  ТПП підприємства і інші
організації, які вона об'єднує, і діяльність яких координує.
Палати надають практичну допомогу підприємцям у здійснення торгово-економічних операцій на внутрішньому
та зовнішньому ринках, сприяють розвитку експорту українських товарів та послуг, для чого надають своїм
членам широкий спектр професійних послуг, у тому числі консультаційні послуги з питань зовнішньої торгівлі та
оцінки ринків, проводять незалежну експертизу товарів, здійснюють оцінку нерухомості, декларування
зовнішньоторгівельних вантажів (за домовленістю з митними органами), надають патентно-ліцензійні послуги,
послуги з штрихового кодування товарів та ін. Палати надають українським та іноземним підприємцям ділову,
юридичну інформацію, організовують семінари, конференції, виставки на Україні та за кордоном, забезпечують
ділові переговори з економічних питань, надають інші послуги для здійснення підприємницької діяльності. 
Емітент є членом Харківської Торгово-промислової палати і Торгово-промислової палати України з 1966 року.

Найменування об'єднання: Торгово-промислова палата України
Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирская, 33
див. опис вище.



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ
засновника

та/або
учасника

Місцезнаходження

  0.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

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

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

1433 фiзичнi особи, члени Органiзацiї орендарiв Харкiвського жирового
комбiнату

100.000000000000д/н

Усього   100.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 546

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб)    0,25 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осiб) 6

Фонд оплати працi: 18806,5 тис.грн.

Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно
попереднього року. + 3906,9 тис.грн.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента :
Система забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв для створення оптимальних умов для
ефективної дiяльностi персоналу пiдприємства та рацiонального використання трудового
потенцiалу передбачає:
- пiдготовку працiвникiв за новими професiями, що включає первинну професiйну
пiдготовку осiб, якi не мають професiї за допомогою навчальних комбiнатiв;
- перепiдготовку (навчання працiвникiв, що мають професiю з метою отримання нової у
разi вiдсутностi пiдготовлених працiвникiв, необхiдних професiй);
- пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв безпосередньо на пiдприємствi з метою присвоєння
бiльш високого професiйного розряду та розширення сфери обов'язкiв за основною
професiєю;
- зважений та об думливий пiдхiд до питань пiдбору, розстановки, пiдготовки та
пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв;
- формування кадрового резерву.



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

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

д/н

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

Кука Павло Олексійович

6.1.1. Посада Генеральний директор

6.1.5. Освіта Вища, Кемеровський технологічний інститут харчової промисловості

6.1.4. Рік народження 1952

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 26

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

АТЗТ "ХЖК", перший заступник генерального директора

6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства. Організує роботу
виробничих цехів, дільниць та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на
удосконалення виробництва продукції, забезпечує відповідність якості продукції світовим зразкам з метою
задоволення потреб споживачів у відповідних видах продукції.

Посадові зміни:
Звільнено 12.08.2011 р. з посади Генерального директора та призначено з 12.08.2011 р. на посаду Член Дирекції. 
Звільнено 10.10.2011 р. з посади Члена Дирекції та призначено з 10.10.2011 р. на посаду Генерального директора.
Протоколи засідань Наглядової ради № 9-2011 від 12.08.2011р. та №13-2011 від 10.10.2011р.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

Стаж керівної роботи (років)- 26 років

Перелік попередніх посад:
Заступник Генерального директора, Генеральний директор, Перший заступник Генерального директора,
Безробітний (ЦЗ)

Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.



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

д/н

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

Кондратенко Олександр Васильович

6.1.1. Посада Член Дирекції

6.1.5. Освіта Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості

6.1.4. Рік народження 1963

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

АТЗТ "ХЖК" головний механік

6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Визначає технічну політику підприємства і шляхи реалізації комплексних програм з усіх напрямів технічного
удосконалення, реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння виробництва. Організує роботи по
забезпеченню: безперебійної роботи обладнання, постачання всіх видів енергоносіїв, економії енергоресурсів,
точності вимірювань технологічних параметрів, контролью за додержанням безпечних умов праці.

Посадові зміни:
Звільнено 12.08.2011 р. з посади Члена Дирекції та призначено з 12.08.2011 р. Генеральним директором. 
Звільнено 10.10.2011 р. з посади Генерального директора та призначено з 10.10.2011 р. на посаду Члена Дирекції.
Протоколи засідань Наглядової ради № 9-2011 від 12.08.2011р. та №13-2011 від 10.10.2011р.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

Стаж керівної роботи (років)- 9 років

Перелік попередніх посад:
Генеральний директор, Директор технічний, Головний механік, Інженер-механік 2 кат.

Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

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

д/н

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

Бабенко Андрій Пилипович

6.1.1. Посада Член Дирекції



6.1.5. Освіта Вища, Харківський державний університет

6.1.4. Рік народження 1973

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ СТП "Агрофорс", головний бухгалтер

6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Організує фінансову діяльність підприємства, спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами, виконання
планових завдань, збереження і ефективного використання основних фондів та обігових коштів, трудових і
фінансових ресурсів підприємства,своєчасності платежів по зобов'язанням у державний бюджет, пенсійний фонд
інші цільви фонди, контрагентам.

Посадові зміни:
У звітному році змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років)- 11 років

Перелік попередніх посад:
Головний бухгалтер, бухгалтер-експерт, Головний бухгалтер

Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

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

д/н

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

Віннікова Тетяна Анатоліївна

6.1.1. Посада Член Дирекції

6.1.5. Освіта Вища, Харківський державний політехнічний університет

6.1.4. Рік народження 1972

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

АТЗТ "ХЖК", директор з якості

6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Організація  виробництва маргаринової, майонезної продукції, кетчупів, соусів, гірчиці, жирової сировини
рафінованої дезодорованої відбіленої, саломасу нерафінованого, що відповідають діючим стандартам якості, у
відповідності до плану виробництва з максимальним завантаженням виробничих потужностей. Забезпечення
впровадження у виробництво нових видів продукції.

Посадові зміни:
У звітному році змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років)- 13 років



Перелік попередніх посад:
Директор з якості, директор з виробництва, Головний технолог

Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

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

д/н

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

Оболенський Володимир Сергійович

6.1.1. Посада Член Дирекції

6.1.5. Освіта Вища, Харківський інститут громадського харчування

6.1.4. Рік народження 1956

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

АТЗТ "ХЖК", начальник відділу економічної безпеки

6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Забезпечення захисту та охорони власності підприємства

Посадові зміни:
У звітному році змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років)- 22 роки.

Перелік попередніх посад:
Начальник відділу економічної безпеки,інша інформація особою не надана, попередні записи у трудовій книжці -
відсутні.
До прийняття на роботу на ПРАТ "ХЖК": 20 років роботи у органах внутрішніх справ, 15 років з яких - на
керівних посадах.

Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.



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

д/н

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

Рудь Євгеній Ростиславович

6.1.1. Посада Член Дирекції

6.1.5. Освіта Вища, Тюменський державний нафтогазовий університет

6.1.4. Рік народження 1969

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

АТ "Юганскнафтогаз", начальник відділу комплектації обладнання

6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Забезпечує підприємство усіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами
(сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, конструкціями, обладнанням, паливом, комплектуючими
виробами, інструментом, запасними частинами, спецодягом і т.і.). Керує збутом продукції.

Посадові зміни:
У звітному році змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років)- 7 років

Перелік попередніх посад:
Начальник відділу комплектації обладнання, Начальник матеріально-технічного забезпечення,
Начальник сектору постачання

Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

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

д/н

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

Андросова Олена Олександрівна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта Вища, Харківський інженерно-економічний інститут

6.1.4. Рік народження 1958

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 21

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Дзержинський РЦЗ - безробітна,
Газопромислове управління "Харківгазвидобування", заступник головного
бухгалтера,  Головний бухгалтер



6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку з метою надання повної, правдивої інформації про фінансовий
стан, результати діяльності підприємства та рух грошових коштів підприємства.

Посадові зміни:
У звітному році змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років)- 21 рік.

Перелік попередніх посад:
безробітна (ЦЗ), Заступник головного бухгалтера, Головний бухгалтер.

Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

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

д/н

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

Зінченко Антон Олегович

6.1.1. Посада Голова Наглядової Ради

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1988

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 1

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Навчання в ВУЗі

6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Здійснює керівництво Наглядовою Радою Товариства. Здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням
Загальних зборів акціонерів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу
Товариства. У складі Наглядової ради приймає рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо
схвалені Загальними зборами акціонерів Товариства.

Посадові зміни:
Протоколом № 1/2011 від 31 березня 2011 року Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЗАКРИТОГО ТИПУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" призначено з 31 березня 2011 року Головою
Наглядової ради.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років)- 1 рік.

Перелік попередніх посад: студент

Посади на будь-яких інших підприємствах:
Член Наглядової ради ПРАТ "ЕРЛАН", місцезнаходження: 52001, Україна, Дніпропетровська область,
Дніпропетровський район, м. Підгороднє, вул. Ленінградська, 5.



Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

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

д/н

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

Мельник Сергій Володимирович

6.1.1. Посада Члени Наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища, Національна гірнича академія України, спеціальність
"Правознавство"

6.1.4. Рік народження 1981

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "КРІОН", директор

6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів акціонерів і в межах своєї
компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. У складі Наглядової ради приймає
рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом,
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а
також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів
Товариства.

Посадові зміни:
Протоколом № 1/2011 від 31 березня 2011 року Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЗАКРИТОГО ТИПУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" звільнено та знов призначено (переобрано) з 31
березня 2011 року на посаду Члена Наглядової ради.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років)- 9 років.

Перелік попередніх посад: Гірничоробочій, директор

Посади на будь-яких інших підприємствах:
Член Наглядової ради ПАТ "ОБ'ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ", місцезнаходження: 67801, Україна, Одеська
область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул.Дзержинського, 9. Член Наглядової ради ПАТ
"НДІавтопром", місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.



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

д/н

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

Дикун Ігор Олександрович

6.1.1. Посада Члени Наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища, отримана у 2001 році в Українському державному
хіміко-технологічному університеті по спеціальності "Автоматизації і
комп'ютерно-інтегрованим технологіям", кваліфікація спеціаліст

6.1.4. Рік народження 1978

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 2

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

д/н

6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів акціонерів і в межах своєї
компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. У складі Наглядової ради приймає
рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом,
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а
також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів
Товариства.

Посадові зміни:
Протоколом № 1/2011 від 31 березня 2011 року Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЗАКРИТОГО ТИПУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" звільнено та знов призначено (переобрано) з 31
березня 2011 року на посаду Члена Наглядової ради.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років)- 2 роки.

Посади на будь-яких інших підприємствах:
Член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК", місцезнаходження: 53300, Україна, Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе,
вул. Калініна, 11.
Голова Наглядової ради ПАТ "ТК "ТЕТ", місцезнаходження: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 44.
Член Наглядової ради ПрАТ "ОЙЛСЕРВІС", місцезнаходження: Україна, 83060, м. Донецьк, вул. Куйбишева, б.
180-а.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.



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

д/н

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

Лобко Тетяна Сергіївна

6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії Товариства

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1986

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 1

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Навчання в ВУЗі

6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Здійснює керівництво Ревізійною комісією. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю
виконавчого органу Товариства. Проводить перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність
Товариства, який надається Дирекцією Товариства, а також каси та майна. Готує висновки по річних звітах та
балансах, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс.

Посадові зміни:
За рішенням загальних зборів акціонерів, що відбулися 31 березня 2011 року, Протоколом     № 1/2011 від 31
березня 2011 року Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ
"ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" призначено з 31 березня 2011 року на посаду Голови Ревізійної
комісії.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років)- 1 рік.

Перелік попередніх посад - студентка

Посади на будь-яких інших підприємствах:
Член Ревізійної комісії ПАТ "ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ", місцезнаходження: 49600, Україна, м.
Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, 11.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.



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

д/н

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

Шаталова Тетяна Олександрівна

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії Товариства

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1986

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Навчання в ВУЗі

6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Проводить
перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який надається Дирекцією
Товариства, а також каси та майна. Готує висновки по річних звітах та балансах, без яких Загальні збори
акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс.

Посадові зміни:
За рішенням загальних зборів акціонерів, що відбулися 31 березня 2011 року, Протоколом     № 1/2011 від 31
березня 2011 року Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ
"ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" призначено з 31 березня 2011 року на посаду Члена Ревізійної
комісії.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - відсутній

Перелік попередніх посад - студентка

Посади на будь-яких інших підприємствах:
Член Ревізійної комісії ПАТ "ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ", місцезнаходження: Україна, 69005, м. Запоріжжя,
бульвар Центральний, 9а. Член Ревізійної комісії ПАТ "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР",
місцезнаходження:  Україна, 56209, Миколаївська область, Березнегуватський район, село Березнегувате, вулиця
Березнегуватська, будинок 16.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.



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

д/н

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

Окунинець Сергій Васильович

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії Товариства

6.1.5. Освіта Вища, отримана у Придніпровській державній академії будівництва та
архітектури, факультет Промислове та громадянське будівництво

6.1.4. Рік народження 1980

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 1

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Житлобуд", начальник виробничого відділу

6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Проводить
перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який надається Дирекцією
Товариства, а також каси та майна. Готує висновки по річних звітах та балансах, без яких Загальні збори
акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс.

Посадові зміни:
За рішенням загальних зборів акціонерів, що відбулися 31 березня 2011 року, Протоколом     № 1/2011 від 31
березня 2011 року Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ
"ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" призначено з 31 березня 2011 року на посаду Члена Ревізійної
комісії.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років)- 1 рік.

Перелік попередніх посад - начальник виробничого відділу, майстер, експерт

Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

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

д/н

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

Матвієнко Олександр Григорович

6.1.1. Посада Голова Наглядової Ради (колишній)



6.1.5. Освіта Вища, 
Державна металургійна академія України,
спеціальність - інженер-економіст

6.1.4. Рік народження 1970

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Торговий дім "Запорізький оліяжиркомбінат", фінансовий директор

6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Здійснював керівництво Наглядовою Радою Товариства. Здійснював захист прав акціонерів у період між
проведенням Загальних зборів акціонерів і в межах своєї компетенції контролював і регулював діяльність
виконавчого органу Товариства. Разом з іншими членами Наглядової ради приймав рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становила від 10 до 25 відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також рішення щодо надання
згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів Товариства.

Посадові зміни:
За рішенням загальних зборів акціонерів, що відбулися 31 березня 2011 року, Протоколом № 1/2011 від 31 березня
2011 року Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "ХАРКІВСЬКИЙ
ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" звільнено з 31 березня 2011 року з посади Голови Наглядової ради.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років)- 12 років.

Перелік попередніх посад - Фінансовий директор, Консультант з економіки та фінансів, Фінансовий директор,
Головний бухгалтер, Головний державний податковий ревізор-інспектор, Підручний фрезерувальника.

Посади на будь-яких інших підприємствах:
Директор з економіки ТОВ "Агрокосм", м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 122

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

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

д/н

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

Сухачова Наталя Станіславівна

6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії Товариства (колишній)

6.1.5. Освіта Вища, отримана в Дніпропетровському металургійному інституті,
економічний факультет

6.1.4. Рік народження 1971

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ АФ "Актіо-Аудит" Заступник директора



6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Здійснювала керівництво Ревізійною комісією. Здійснювала контроль за фінансово-господарською діяльністю
виконавчого органу Товариства. Проводила перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність
Товариства, який надавався Дирекцією Товариства, а також каси та майна. Готувала висновки по річних звітах
та балансах, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс.

Посадові зміни:
За рішенням загальних зборів акціонерів, що відбулися 31 березня 2011 року, Протоколом     № 1/2011 від 31
березня 2011 року Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ
"ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" звільнено з 31 березня 2011 року з посади Голови Ревізійної комісії.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років)- 9 років.

Перелік попередніх посад - Головний державний податковий ревізор-інспектор ДПІ у м. Дніпропетровську,
Консультант з економічних питань ТОВ ЮА "Актіо", Заступник директора ТОВ АФ "Актіо-Аудит" 

Посади на будь-яких інших підприємствах:
Заступник директора ТОВ АФ "Актіо-Аудит" 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ім. Леніна 29-а

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

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

д/н

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

Акудович Андрій Олександрович

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії Товариства (колишній)

6.1.5. Освіта Вища, Харківський національний університет внутрішніх справ,
спеціальність - Правознавство

6.1.4. Рік народження 1986

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 3

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "НОРТІМА", юрисконсульт

6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Здійснював контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Проводив
перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який надавався Дирекцією
Товариства, а також каси та майна. Готував висновки по річних звітах та балансах, без яких Загальні збори
акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс.

Посадові зміни:
За рішенням загальних зборів акціонерів, що відбулися 31 березня 2011 року, Протоколом № 1/2011 від 31 березня
2011 року Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "ХАРКІВСЬКИЙ
ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" звільнено з 31 березня 2011 року з посади Члена Ревізійної комісії.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років)- 3 роки.

Перелік попередніх посад - юрисконсульт



Посади на будь-яких інших підприємствах:
Голова Наглядової ради ПрАТ "ПРИВАТ-ОНЛАЙН" (49000, Україна, Дніпропетровська область, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50);
Член Наглядової ради ПрАТ "АВІАС ПЛЮС" (49000, Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Миронова, 30,
офіс 70);
Член Ревізійної комісії ПАТ " КІРОВОГРАДНАФТОПРОДУКТ " (25002, Україна, Кіровоградська область, м.
Кіровоград, вул. Орджонікідзе, буд. 7, оф. 207).

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

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

д/н

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

Сушкова Валентина Олексіївна

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії Товариства (колишній)

6.1.5. Освіта Вища, Благовіщенський сільхозгосподарський інститут, спеціальність -
Зоотехнія

6.1.4. Рік народження 1947

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "КОРСАН", директор

6.1.8. Опис           Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента:
Здійснювала контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Проводила
перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який надавався Дирекцією
Товариства, а також каси та майна. Готувала висновки по річних звітах та балансах, без яких Загальні збори
акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс.

Посадові зміни:
За рішенням загальних зборів акціонерів, що відбулися 31 березня 2011 року, Протоколом № 1/2011 від 31 березня
2011 року Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "ХАРКІВСЬКИЙ
ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" звільнено з 31 березня 2011 року з посади Члена Ревізійної комісії.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи (років)- 7 років.

Перелік попередніх посад - Помічник  Голови Правління, старший інспектор, директор, начальник відділу
діловодства

Посади на будь-яких інших підприємствах:
Член Наглядової ради ПАТ "ФІРМА "ЛЬВІВ-ПЕТРОЛЬ" (Україна, м. Львів, вул. Листопадового Чину, 8);
Голова Наглядової ради ПАТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ" (65078, Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів,
32);
Член Наглядової ради ПАТ "ВКФ"ХМЕЛЬНИЦЬКНАФТОПРОДУКТ" (29000 Україна, м. Хмельницький, пров.
Зенітний, 21);
Член Наглядової ради ПАТ "ОДЕССІЛЬМАШ" (65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72).

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.





6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
Генеральний директор Кука Павло Олексійович д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н
Член Дирекції Кондратенко Олександр

Васильович
д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Член Дирекції Бабенко Андрій Пилипович д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н
Член Дирекції Віннікова Тетяна

Анатоліївна
д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Член Дирекції Оболенський Володимир
Сергійович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Член Дирекції Рудь Євгеній
Ростиславович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Головний бухгалтер Андросова Олена
Олександрівна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Голова Наглядової Ради Зінченко Антон Олегович д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н
Члени Наглядової ради Мельник Сергій

Володимирович
д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Члени Наглядової ради Дикун Ігор Олександрович д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н
Голова Ревізійної комісії
Товариства

Лобко Тетяна Сергіївна д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Член Ревізійної комісії
Товариства

Шаталова Тетяна
Олександрівна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Член Ревізійної комісії
Товариства

Окунинець Сергій
Васильович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Голова Наглядової Ради
(колишній)

Матвієнко Олександр
Григорович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Голова Ревізійної комісії
Товариства (колишній)

Сухачова Наталя
Станіславівна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Член Ревізійної комісії
Товариства (колишній)

Акудович Андрій
Олександрович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Член Ревізійної комісії
Товариства (колишній)

Сушкова Валентина
Олексіївна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

          0          0        0        0Усього            0   0.00000000000



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

МЕЙЕРСОН ЮНАЙТЕД
ЛТД.

659768 Британськi Вiргiнськi острови
00000  - Тортола, Роуд Таун
Вантерпул Плаза, П.С. 873,
Вiкхемз Кей I

  .  . 413824 19.999845346077 413824 0 0 0

ОЛБРЕЙ АЛЬЯНС С.А. 28800 Белiз 00000  - Белiз 60 Маркет
Сквер, П.С. 364,

  .  . 413824 19.999845346077 413824 0 0 0

ГЛОС ТРЕЙДIНГ ЛТД. д/н Белiз д/н  д/н Белiз Сiтi Мепп
Стрiт, 1

  .  . 413824 19.999845346077 413824 0 0 0

ДЕНСIТРОН
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД

д/н Кiпр 1070  д/н Нiкосiя
Ларнакос, 28, оф.501

  .  . 496595 24.000114057268 496595 0 0 0

БАРАТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС
С.А.

д/н Белiз д/н  д/н Белiз Сiтi Мепп
Стрiт, 1

  .  . 326105 15.760443006163 326105 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Кількість за видами акцій

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0
Усього 2064172 99.760093101662 2064172 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  99.760100000000
Опис 1. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв.

Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних
зборiв акцiонерiв.
2. Про змiну найменування акцiонерного товариства з АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЗАКРИТОГО ТИПУ "ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ".
3. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
4. Вiдмiна дiючих та затвердження нових Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв
управлiння Товариства.
5. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
6. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Дирекцiї (Виконавчого органу) Товариства.
8. Про затвердження вчинених Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або
послуг, що є їх предметом перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2009 та 2010 роки. 
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може
бути їх предметом перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi товариства за 2010 рiк, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 31 березня
2011 року по 31 березня 2012 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної
вартостi.
10. Розгляд звiту Дирекцiї (Виконавчого органу) Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2010 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Дирекцiї.
11. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2010 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства в 2010 роцi. 
12. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за  2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради.
13. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
14. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками
роботи в 2010 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв.
15. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк та затвердження нормативiв
розподiлу прибутку на 2011 рiк.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного:
МЕЙЕРСОН ЮНАЙТЕД ЛТД. (MEYERSON UNITED LTD.)

Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1.1.Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань,
оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення
iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв,
обрати Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв Реєстратора.
1.2. Затвердити наступний склад Лiчильної комiсiї:

- Голова Лiчильної комiсiї - пан Довбань Володимир Володимирович;
- Секретар Лiчильної комiсiї - панi Сидоренко Ульяна  Вiкторiвна.

1.3.Для проведення зборiв акцiонерiв та оформлення протоколу загальних зборiв акцiонерiв обрати
Головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
1.4.Обрати:
- Головуючий на загальних зборах акцiонерiв - пан Загорулько Андрiй Олександрович; 
- Секретар загальних зборiв акцiонерiв - пан Моторiн Владислав Олександрович.
1.5. Затвердити Порядок денний, котрий було доведено персонально до кожного акцiонера у спосiб,
встановлений чинним законодавством України та Статутом Товариства,  а саме:

Дата проведення 31.03.2011

Чергові Позачергові
X



1. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних
зборiв акцiонерiв.
2. Про змiну найменування акцiонерного товариства з АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЗАКРИТОГО ТИПУ "ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ".
3. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
4. Вiдмiна дiючих та затвердження нових Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв
управлiння Товариства.
5. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
6. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Дирекцiї (Виконавчого органу) Товариства.
8. Про затвердження вчинених Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або
послуг, що є їх предметом перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2009 та 2010 роки. 
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може
бути їх предметом перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi товариства за 2010 рiк, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 31 березня
2011 року по 31 березня 2012 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної
вартостi.
10. Розгляд звiту Дирекцiї (Виконавчого органу) Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2010 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Дирекцiї (Виконавчого органу).
11. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2010 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства в 2010 роцi. 
12. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за  2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради.
13. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
14. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками
роботи в 2010 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв.
15. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк та затвердження нормативiв
розподiлу прибутку на 2011 рiк.
1.6. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв:
- надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв.,
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 15 хв.,
- на виступи, довiдки - до 10 хв.;
- пропозицiї щодо рiшень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборiв,
ставляться на голосування в порядку черговостi їх  надходження до секретаря зборiв;
- заяви та пропозицiї з питань порядку денного надаються секретарю зборiв у письмовiй формi, за
пiдписом акцiонера або представника акцiонера;
- в разi наявностi поважних пiдстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду
питання та прийняття з даного питання рiшення по сутi, Головою загальних зборiв може бути
запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разi пропозицiя щодо зняття
питання з розгляду вважається процедурною пропозицiєю, рiшення з пропозицiї приймається
шляхом проведення голосування та пiдтриманням пропозицiї простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi беруть участь у Зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос.
2.1. Змiнити найменування Товариства з АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ
"ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" (скорочене найменування АТЗТ "ХЖК") на
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ"
(скорочене найменування ПрАТ "ХЖК").
2.2. Виконавчому органу Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у
зв'язку iз проведенням змiни найменування Товариства.
2.3. Встановити, що найменування Товариства як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" є чинним з дати внесення вiдповiдних змiн до
ЄДРПОУ. 
3.1.Шляхом викладення Статуту АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ
"ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ"  в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до
Статуту, пов'язанi iз:
- приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про акцiонернi
товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI;
- пов'язанi iз змiною найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО



"ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ".
3.2.Делегувати Генеральному директору АТЗТ "ХЖК" право пiдпису Статуту ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" в редакцiї,
затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2011 р.
3.3.Доручити Генеральному директору АТЗТ "ХЖК" особисто або через представника Товариства
на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну
реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства 31.03.2011 р.
4.1. З дати проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв вiд 31 березня 2011 р., вважати такими, що втратили чиннiсть  дiючi
Положення, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть Товариства, а саме:
1.  "Положення про Загальнi збори акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО
ТИПУ "ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ"; 
2. "Положення про Наглядову раду АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ
"ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ";
3. "Положення про Ревiзiйну комiсiю АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ
"ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ";
4. "Положення про Дирекцiю АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ
"ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ".
4.2.У зв'язку iз змiною найменування та приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть
вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства", затвердити Положення, що регламентують
внутрiшню дiяльнiсть Товариства, а саме:
1. "Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ"; 
2. "Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ";
3. "Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ";
4. "Положення про Дирекцiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ",

та встановити, що датою набуття чинностi даних Положень, що регламентують дiяльнiсть
органiв управлiння та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрацiї Статуту
Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2011 р.
4.3.Делегувати Генеральному директору АТЗТ "ХЖК" право пiдпису Положень, що регламентують
дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, затверджених рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв 31.03.2011 р.
5.1. Вiдкликати з займаних посад дiючий склад Наглядової ради АТЗТ "ХЖК".
5.2. Вважати повноваження вiдкликаного складу Наглядової ради АТЗТ "ХЖК" такими, що
втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв
Товариства 31.03.2011 р.
5.3. Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства 3 (три) особи.
5.4.Обрати пана Зiнченка Антона Олеговича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду
Голови Наглядової ради Товариства.
5.5. Вважати повноваження пана Зiнченка Антона Олеговича на посадi Голови Наглядової ради
Товариства такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення
загальними зборами акцiонерiв Товариства 31.03.2011 р.
5.6.Обрати пана Мельника Сергiя Володимировича до складу Наглядової ради Товариства, на
посаду члена Наглядової ради Товариства.
5.7. Вважати повноваження пана Мельника Сергiя Володимировича на посадi члена Наглядової
ради Товариства такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення
загальними зборами акцiонерiв Товариства 31.03.2011 р.
5.8.Обрати пана Дикуна Iгора Олександровича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду
члена Наглядової ради Товариства.
5.9. Вважати повноваження пана Дикуна Iгора Олександровича на посадi члена Наглядової ради
Товариства такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення
загальними зборами акцiонерiв Товариства 31.03.2011 р.
5.10. Затвердити наступний склад Наглядової ради Товариства:
Зiнченко Антон Олегович Голова Наглядової ради
Мельник Сергiй Володимирович член Наглядової ради
Дикун Iгор Олександрович член Наглядової ради
6.1. Вiдкликати з займаних посад дiючий склад Ревiзiйної комiсiї АТЗТ "ХЖК".
6.2. Вважати повноваження вiдкликаного складу Ревiзiйної комiсiї АТЗТ "ХЖК" такими, що
втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв



Товариства 31.03.2011 р.
6.3.Обрати панi Лобко Тетяну Сергiївну до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, на посаду Голови
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6.4. Вважати повноваження панi Лобко Тетяни Сергiївни на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї
Товариства такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення
загальними зборами акцiонерiв Товариства 31.03.2011 р.
6.5.Обрати панi Шаталову Тетяну Олександрiвну до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, на
посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6.6. Вважати повноваження панi Шаталової Тетяни Олександрiвни на посадi члена Ревiзiйної
комiсiї Товариства такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення
загальними зборами акцiонерiв Товариства 31.03.2011 р.
6.7.Обрати пана Окунинеця Сергiя Васильовича до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, на посаду
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6.8. Вважати повноваження пана Окунинеця Сергiя Васильовича на посадi члена Ревiзiйної комiсiї
Товариства такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення
загальними зборами акцiонерiв Товариства 31.03.2011 р.
6.9. Затвердити на посадах та вважати легiтимними з 31.03.2011 року повноваження наступного
складу Ревiзiйної комiсiї Товариства:
Лобко Тетяна Сергiївна Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства
Шаталова Тетяна Олександрiвна Член Ревiзiйної комiсiї Товариства
Окунинець Сергiй Васильович Член Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7.1. Вiдкликати з займаних посад дiючий склад Виконавчого органу (Дирекцiї) АТЗТ"ХЖК".
7.2. Вважати повноваження Виконавчого органу (Дирекцiї) такими, що втратили чиннiсть та
припиненi з дати прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства 31.03.2011
р.
7.3.     Обрати пана Кука Павла Олексiйовича до складу Виконавчого органу Товариства (Дирекцiї
Товариства), на посаду Генерального директора Товариства.
7.4. Вважати повноваження пана Кука Павла Олексiйовича на посадi Генерального директора
Товариства такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення
загальними зборами акцiонерiв Товариства 31.03.2011 р.
7.5.Обрати пана Кондратенко Олександра Васильовича до складу Виконавчого органу Товариства
(Дирекцiї Товариства), на посаду Члена Дирекцiї Товариства.
7.6. Вважати повноваження пана Кондратенка Олександра Васильовича на посадi Члена Дирекцiї
Товариства такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення
загальними зборами акцiонерiв Товариства 31.03.2011 р.
7.7.Обрати пана Бабенко Андрiя Пилиповича до складу Виконавчого органу Товариства (Дирекцiї
Товариства), на посаду Члена Дирекцiї Товариства.
7.8. Вважати повноваження пана Бабенко Андрiя Пилиповича на посадi Члена Дирекцiї Товариства
такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення загальними
зборами акцiонерiв Товариства 31.03.2011 р.
7.9.Обрати панi Вiннiкову Тетяну Анатолiївну до складу Виконавчого органу Товариства (Дирекцiї
Товариства), на посаду Члена Дирекцiї Товариства.
7.10. Вважати повноваження панi Вiннiковой Тетяни Анатолiївни на посадi Члена Дирекцiї
Товариства такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення
загальними зборами акцiонерiв Товариства 31.03.2011 р.
7.11. Обрати пана Оболенського Володимира Сергiйовича до складу Виконавчого органу
Товариства (Дирекцiї Товариства), на посаду Члена Дирекцiї Товариства.
7.12. Вважати повноваження пана Оболенського Володимира Сергiйовича на посадi Члена
Дирекцiї Товариства такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного
рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства 31.03.2011 р.
7.13. Обрати пана Рудь Євгенiя Ростиславовича до складу Виконавчого органу Товариства
(Дирекцiї Товариства), на посаду Члена Дирекцiї Товариства.
7.14. Вважати повноваження пана Рудь Євгенiя Ростиславовича на посадi Члена Дирекцiї
Товариства такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення
загальними зборами акцiонерiв Товариства 31.03.2011 р.
7.15. Затвердити на посадах та вважати легiтимними з 31.03.2011 року повноваження наступного
складу Дирекцiї Товариства:
Кука Павло Олексiйович Генеральний директор Товариства
Кондратенко Олександр Васильович Член Дирекцiї Товариства
Бабенко Андрiй Пилипович Член Дирекцiї Товариства
Вiннiкова Тетяна Анатолiївна Член Дирекцiї Товариства
Оболенський Володимир Сергiйович Член Дирекцiї Товариства
Рудь Євгенiй Ростиславович Член Дирекцiї Товариства.



8.1.У вiдповiдностi до регламенту загальних зборiв, питання порядку денного "Про затвердження
вчинених Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом
перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi
товариства за 2009 та 2010 роки" зняти з розгляду на загальних зборах акцiонерiв АТЗТ "ХЖК"
31.03.2011 року.
9.1. З метою реалiзацiї затверджених основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2010 - 2011 роки,
у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. (№ 514-VI), надати
попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у
перiод з 31.03.2011 року i до 31.03.2012 року (включно), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що
може бути предметом даних господарських правочинiв бiльше 25 % та 50 % вартостi активiв
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк, а саме: 
- правочини по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї, виконанню Товариством
робiт i наданню ним послуг третiм особам (за виключенням Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Агрокосм"), - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму,
еквiвалентну 444 000 000,00 гривень (чотириста сорок чотири мiльйони гривень 00 копiйок);
- правочини по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї, укладенi iз  Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Агрокосм" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 24229322), -
вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквiвалентну 1 000 000 000,00 гривень
(один мiльярд гривень 00 копiйок);
- правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що вiдносяться до об'єктiв
нерухомого майна (вiдчуження чи передача в користування третiх осiб), по придбанню Товариством
об'єктiв нерухомого майна, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму,
еквiвалентну 111 000 000,00 гривень (сто одинадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
- правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що не вiдносяться до об'єктiв
нерухомого майна (вiдчуження чи передача в користування третiх осiб), по придбанню Товариством
машин, обладнання, комплектуючих, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму,
еквiвалентну 111 000 000,00  (сто одинадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
- правочини по придбанню та вiдчуженню Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину,
паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно (у тому числi цiннi папери),(за
виключенням Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оптiмус") - вартiсть кожного правочину
не повинна перевищувати суму, еквiвалентну 222 000 000,00 гривень (двiстi двадцять два мiльйони
гривень 00 копiйок);
- правочини по придбанню Товариством сировини та iншого майна укладенi з Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Оптiмус" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 24613799) -
вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквiвалентну 750 000 000,00 (сiмсот
п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень;
- правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi
договори), - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквiвалентну 500 000
000,00 гривень (п'ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок);
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань за
укладеними договорами (договори застави, iпотеки, поруки), - вартiсть кожного правочину не
повинна перевищувати суму, еквiвалентну 444 000 000,00 (чотириста сорок чотири мiльйони
гривень 00 копiйок);
- правочини по передачi Товариством третiм особам своїх прав i обов'язкiв по укладених
договорах (договори про переведення боргу, про вiдступлення права вимоги), - вартiсть кожного
правочину не повинна перевищувати суму, еквiвалентну 444 000 000,00 гривень (чотириста сорок
чотири мiльйони гривень 00 копiйок).
9.2 Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до
Статуту товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй
редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. 
9.3.У перiод з 31.03.2011 року i до 31.03.2012 року (включно), Наглядовiй радi Товариства
розглядати питання пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських
правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом таких
господарських правочинiв бiльше 25 % та 50 % вартостi активiв АТЗТ "ХЖК" за даними рiчної
фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
10.1. Звiт Дирекцiї (Виконавчого органу) АТЗТ "ХЖК" про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2010 рiк затвердити.
10.2. Роботу Дирекцiї (Виконавчого органу) АТЗТ "ХЖК" в 2010 роцi визнати задовiльною та
такою, що вiдповiдає  метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих
документiв.
11.1. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї АТЗТ "ХЖК"" про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2010 роцi затвердити.
11.2. Роботу Ревiзiйної комiсiї АТЗТ "ХЖК" в 2010 роцi визнати задовiльною та такою, що



вiдповiдає  метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
12.1. Звiт Наглядової ради АТЗТ "ХЖК" за 2010 рiк затвердити.
12.2. Роботу Наглядової ради АТЗТ "ХЖК" в 2010 роцi визнати задовiльною та такою, що
вiдповiдає  метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
13.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) АТЗТ "ХЖК" за 2010 рiк. 
14.1. Затвердити прибуток у розмiрi 369 000,00 грн. (триста шiстдесят дев'ять тисяч гривень 00
копiйок), отриманий АТЗТ "ХЖК" за 2010 рiк.
14.2. Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку, отриманого АТЗТ "ХЖК" у 2010 роцi:
- вiдрахування до Резервного капiталу - 5% вiд суми чистого прибутку, отриманого Товариством за
2010 рiк, а саме 18 450,00 гривень (вiсiмнадцять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копiйок);
- на покриття збиткiв попереднiх перiодiв - 95 % вiд суми чистого прибутку, отриманого
Товариством за 2010 рiк, а саме: 350 550,00 грн. (триста п'ятдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень
00 копiйок).
14.3 Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2010 роцi
не проводити. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк не
нараховувати та не сплачувати.
15.1.      Основнi напрямки дiяльностi АТЗТ "ХЖК" на 2011 рiк  
             затвердити.
15.2. Визначення порядку використання прибутку, отриманого Товариством за 2011 рiк провести
за результатами дiяльностi Товариства в 2011 роцi.



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24241079
Місцезнаходження 49000 Днiпропетровська область - м. Дніпропетровськ вул. Леніна, буд.

8-10
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

Серія АВ № 534238

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Вид діяльності депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис д/н

(056) 372-90-56Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

12.07.2010

Міжміський код та телефон (056) 372-90-56

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

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних
паперів"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 м. Київ - м.Київ вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

Серія АВ № 498004

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Вид діяльності депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис д/н

(044) 585-42-40Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон (044) 585-42-40

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

Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична Агенція
"АКТІО-ЦЕНТР"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34314231
Місцезнаходження 49000 Днiпропетровська область - м.Дніпропетровськ набережна В.І.

Леніна, 29-а
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

д/н

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

данний вид послуг не підлягає ліцензуванню

Вид діяльності юридичні послуги
Опис д/н

(0562) 31-73-34Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

  .  .

Міжміський код та телефон (0562) 31-73-34



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

ПрАТ "Страхова компанія "Статус" Харківська регіональна Дирекція

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31201694
Місцезнаходження 61058 Харкiвська область - м.Харків вул. Данилевського, 26
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

Серія АВ № 546353

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Міністерство фінансів України

Вид діяльності послуги обов'язкового страхування
Опис д/н

д/нФакс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.06.2010

Міжміський код та телефон д/н

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ЕТАЛОН

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20080515
Місцезнаходження 03057 м. Київ - м.Київ вул. Дегтярівська, будинок 33-Б, 2 під'їзд
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

Серія АГ № 569184

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Вид діяльності послуги обов'язкового страхування
Опис Має такі ліцензії:

Серія АГ № 569184 від 02.12.2010 р.
Серія АВ № 469848 від 28.07.2009 р.

057-759-01-85Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

02.12.2010

Міжміський код та телефон 057-700-69-82, 057-700-69-83

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

Фізична особа-підприємець Семеніхіна Юлія Олегівна.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 3118716361
Місцезнаходження 61183 Харкiвська область - м.Харків вул. Дружби Народів, 228-а, кв. 193
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

свідоцтво №4477

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Аудиторська палата України

Вид діяльності аудиторські послуги
Опис д/н

7140190Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

29.09.2011

Міжміський код та телефон (057) 7140-190



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Доля у
статутному
капіталі,%

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
26.11.2010 1097/1/10 Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку
Іменні прості Бездокументарна

Іменні
          20.60         2069136     42624201.60 100.000000

000000
UA4000104467

Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістінгу/делістінгу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному
році не було.

Опис



ОПИС БІЗНЕСУ

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

Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення (протокол № 1/2011 від 31
березня 2011 р.) про зміну найменування Товариства з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЗАКРИТОГО ТИПУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" (скорочене найменування АТЗТ "ХЖК")
на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" (скорочене
найменування ПРАТ "ХЖК").

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
Емітент дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених
структурних підрозділів не має.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом. Вибуття запасів
здійснюється шляхом використання методу ФІФО. Оцінка вартості фінансових інвестицій
здійснюється на дату балансу з використанням методу справедливої вартості.

Текст аудиторського висновку

Незалежний аудитор Фізична особа - підприємець Семеніхіна Юлія Олегівна (код
3118716361)

Місцезнаходження: Україна, 61183, Харківська обл., м. Харків, вул. Дружби Народів,
228-А, кв. 193
тел. (057)7 140 190 
Фактична адреса: Україна, 61183, Харківська обл., м. Харків, вул. Дружби Народів,
228-А, кв. 193
тел. (057)7 140 190

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,  видане
Аудиторською палатою України № 4477 від 29.09.2011 р., чинне до 29.09.2016 р.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо  фінансової звітності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ"
за 2011 рік за станом на 31.12.2011 року

м. Харків

1.1. Заголовок
Аудиторський висновок ( звіт незалежного аудитора) щодо  фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" за 2011 рік за
станом на 31 грудня 2011 року.

1.2. Адресат



Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
призначається для власників цінних паперів та управлінського персоналу ПРАТ "ХЖК"
та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.3. Вступний параграф
1.3.1.Основні відомості про емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ"
Код за  ЄРДПОУ- 00333612
Місцезнаходження  Україна, 61019, Харківська область, 
м. Харків, проспект Ілліча,  буд. 120
Дата державної реєстрації  21.12.1992 року.

Основні види дiяльностi: вiдповiдно Довідки АА № 427901 з єдиного державного
реєстру підприємств та органiзацiй України від 14.10.2011р. види дiяльностi за
КВЕД:
15.43.0 Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів
15.42.0 Виробництво рафінованих олії та жирів
15.87.0 Виробництво прянощів та приправ
40.30.0 Постачання пари та гарячої води
41.00.0 Збирання, очищення та розподілення води
74.20.2 Діяльність у сфері геології та геологорозвідування

1.3.2.Опис аудиторської перевірки
Аудит було здійснено відповідно Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть",
Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та згідно
рішення Державної комiсiї з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. за
№ 1360, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 28 листопада 2011 року за №
1358/20096.
Ці стандарти та законодавчі акти зобов'язують планувати i здійснювати аудиторську
перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фiнансовi звіти не
містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які
підтверджують суми та розкриття iнформацiї у фінансових звітах. Аудиторська
перевірка включає оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих
попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального
подання фінансових звiтiв. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка
забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення аудиторської думки.
Перелік перевіреної фінансової iнформацiї із зазначенням дати та звітного періоду
товариства.
Перелік документів для здійснення аудиторської перевірки:
" баланс ф. № 1 станом на 31.12.2011 р.;
" звіт про фiнансовi результати ф. № 2 за 2011 р.;
" звіт про рух грошових коштів ф. № 3 за 2011 р.;
" звіт про власний капітал ф. № 4 за 2011 р.;
" примітки до річної фінансової звiтностi ф. № 5 за 2011 р.;
Крім фінансової звiтностi перевiрцi підлягали засновницькі та реєстрацiйнi
документи, наказ про облікову політику, та iншi внутрiшнi нормативнi документи,
регiстри синтетичного та аналiтичного облiку (журнали-ордери, оборотно-сальдовi
вiдомостi), матерiали iнвентаризацiї, а також вибiрково первиннi бухгалтерськi
документи.
Аудитором визначена прийнятнiсть концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка
застосована при складаннi фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена
управлiнським персоналом вiдповiдно до конкретної концептуальної основи фiнансової
звiтностi i яка охоплює національні положення (стандарти) звiтностi та правовi
вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-ХIY. Концептуальною основою для



підготовки фінансової звітності підприємства є національні положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"; П(С)БО 4 "Звіт про рух
грошових коштів"; П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал".
Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог П(С)БО
визначило облiкову полiтику та подання фiнансової звiтностi. Впродовж 2011 року
Товариство вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику. У
звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося. Облiкова полiтика
в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi
правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства,
доходи, витрати та його фiнансовi результати.

1.4.  Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у цих
фiнансових звiтах несе управлiнський персонал товариства у вiдповiдностi до вимог
Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд
16.07.1999р. № 996-XIV (зi змiнами та доповненнями) та нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку. Відповідальність управлінського персоналу
охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної
облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Масштаб
проведення аудиторської перевiрки - вибiркова перевiрка. У зв'язку з тим, що
аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань
станом на 31.12.2011р.

1.5.  Відповідальність аудитора
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на
пiдставi аудиторської перевiрки, що проведена у відповідності до Міжнародних
стандартів аудиту. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання
етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання
достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить
від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих
викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки
та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також
оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових
оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових
звітів.

1.6.  Думка  аудитора

1.6.1.Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань,
що є обмеженням обсягу роботи, в зв'язку з чим ним висловлюється умовно-позитивна
думка.
1.6.2. Умовно-позитивна думка
Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фінансові звіти справедливо та
достовірно відображають фінансовий стан емітента станом на 31 грудня 2011 року
згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають
вимогам законодавства України і прийнятої облікової політики підприємства. 
Повний пакет фінансової звітності, а саме: Баланс (форма №1) за станом на 31 грудня
2011 року; Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2011 рік; Звіт про рух



грошових коштів (форма №3) за 2011 р.; Звіт про власний капітал (форма №4) за 2011
р.; Текстові примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік складено у
відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та
прийнятої облікової політики емітента.
Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фінансова звітність справедливо та
достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає дійсний фінансовий стан та результат
діяльності емітента згідно з прийнятою концептуальною основою фінансової звітності
та їх відповідності вимогам законодавства.

1.7.  Інша допоміжна інформація

1.7.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Аудитором проведено розрахунок вартості чистих активів у відповідності із
Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення
ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року № 485, 
Розрахункова вартість чистих активів (-149 087 тис. грн.) менше скоригованого
статутного капіталу 42 624 тис. грн. це не відповідає вимогам п. 3 статті 155
Цивільного кодексу України.
1.7.2.Наявність суттєвих невідповідностей
Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту,
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до
комісії разом з фінансової звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") не
встановлено.
1.7.3.Виконання значних правочинів
Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за
даними останньої річної фінансової звітності) відбувається у відповідності із
вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".
1.7.4.Стан корпоративного управління
Стан корпоративного управління у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до
Закону України "Про акціонерні товариства" задовільний.
1.7.5.Ризики суттєвого викривлення
Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240
"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності") не встановлено.
1.7.6. Перевірка порівнянності показників фінансової звітності.
Аудитором проведено таку перевірку у відповідності із Наказом Мінфіну України від
22.12.2008 року № 1524 із змінами та доповненнями та аудитор підтверджує
порівнянність форм фінансової звітності згідно із вище означеним наказом Мінфіну
України.

1.8. Основні відомості про аудитора
Фізична особа-підприємець Семеніхіна Юлія Олегівна.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане
Аудиторською палатою України № 4477 від 29.09.2011 р.
Сертифікат аудитора № 006838, виданий 06.07.2011р. Аудиторською палатою України.
Місце проживання - Україна, 61183, Харківська обл., м. Харків, вул. Дружби Народів,
228-А, кв. 193, 
Тел./факс: (057) 7-140-190

1.9. Дата і номер договору на проведення аудиту

Від 05 квітня 2012 року № 05/04-1.

1.10. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Аудит проводився з 05.04.2012 року по 17.04.2012 року.



1.11. Підпис аудитора, що  проводив перевірку:

Аудитор Ю.О.Семеніхіна

1.12. Дата аудиторського висновку. 17 квітня 2012 р. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
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
ПРАТ "ХЖК" виробляє олійно-жирову продукцію, прянощі, приправи, в т.ч. маргарин,
майонез, кетчуп, соус, гірчицю, - в асортименті. Основні ринки збуту - Україна,
країни СНД. Основний клієнт - ТОВ "Агрокосм",  Україна, ТОВ "Агрокосм-Русь",
Російська Федерація. Канал збуту - від ПРАТ "ХЖК" до ТОВ "Агрокосм", а далі
безпосередньо до кінцевого споживача. Метод продажу - оптова торгівля.
Сировина, яка постачається на ПРАТ "ХЖК" для виробництва продукції має як імпортне
так і вітчизняне походження.  Динаміка цін залежить від кон'юнктури ринку на той чи
інший вид сировини, а також залежить від обсягів закупівель сировини та умов
поставки. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що
займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - 3
Товари, які виробляються - завжди будуть перспективні, тому що являються продуктами
харчування. Залежність від сезоних змін існує, але не суттєва. 
Підприємство планує поступове зростання обсягів виробництва за рахунок розширення
асортименту.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з нестабiльнiстю законо-давства,
зниженням платоспромож-ностi споживачiв. Цi ризики неконтрольованi та
непередбачуванi.
Олійножирова галузь розвивається повільно, використовуються основні технології
впроваджені в середині минулого століття. Виробництво здійснюється на імпортному
обладнані. Впровадження нових технологій - це вдосконалення та адаптація діючих
технологій для випуску нових видів продукції  та придбання нового обладнання.
Впровадження нових товарів здійснюється як за рахунок розширення асортимента діючих
видів продукції (жири, маргарин, майонез) так  і за рахунок нових - кетчупи, соуси,
гірчиця.
Галузь характеризується високим рівнем конкуренції з боку вітчизняних виробників та
надлишком виробничих потужностей.
Особливості продукції - це використання натуральної  сировини,
висока якість обробки у відповідності до нормативних документів. Постійний вхідний
контроль сировини та виробляємої продукції  з боку виробничої лабораторії, контроль
виробництва  технологічною службою підприємства. Наявність на весь асортимент
випускаємої продукції сертифікатів УкрСЕПРО, Російської Федерації. Впровадження
систем ІSO 9001 та 22000. 

Інформація 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

Придбано основних засобів - всього на 19 479 тис.грн. В т.ч., машини та обладнання
- на 16 415 тис.грн., транспортні засоби -на 396 тис.грн., інструменти, прилади та
інвентар - на 2 242 тис.грн., інші - на 426 тис.    Відчуждено основних засобів -
всього на 3 069 тис.грн. В т.ч. будинки, споруди та передавальні прилади - 43
тис.грн., машини та обладнання -2608 тис.грн., транспортні засоби -223 тис.грн.,
інструменти, прилади та інвентар - 180 тис.грн., інші - 15 тис. грн.
Підприємство не планує значні інвестиції або придбання пов'язані з його
господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. 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
Станом на 31.12.2011 р.. на балансі обліковуються основні засоби по залишковій
вартості на суму 61128 тис.грн. В т.ч. будинки, споруди та передавальні прилади -
35406 тис.грн., машини та обладнання - 22956  тис.грн., транспортні засоби - 1129
тис.грн., інструменти, прилади та інвентар - 1184 тис.грн., інші - 294 тис.грн.,
бібліотечні фонди - 5 тис.грн., малоцінні необоротні матеріальні активи - 154
тис.грн.
Орендованих основних засобів підприємство не має
Ступінь використання обладнання становить 59%

05.10.2011 р. було укладено Додатковий договір № 1 (Гончаренко Т.А., ПН ХМНО за
реєстровим № 4732) до Договору іпотеки, посвідченого Гончаренко Н.Ю., приватним
нотаріусом Харківського міського нотаріального округу (надалі - ПН ХМНО) 16.04.2009
р., за реєстровим № 1271, який було укладено в забезпечення виконання Товариством
зобов'язань перед ТОВ "Віглон" за Договором № 295-Б купівлі-продажу цінних паперів
від 27.02.2009 р. (надалі - Договір 295). Додатковим договором № 1 було внесено
зміни у Договір іпотеки, стосовно строків виконання зобов'язань за Договором 295,
переліку наданого в іпотеку майна, зміни найменування товариства.
05.10.2011 р. було укладено Додатковий договір № 1 (Гончаренко Т.А., ПН ХМНО за
реєстровим № 4737) до Договору застави автотранспорту, посвідченого Гончаренко
Н.Ю., ПН ХМНО 16.04.2009 р., за реєстровим № 1273, який було укладено в
забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед ТОВ "Віглон" за Договором
295. Додатковим договором № 1 було внесено зміни у Договір застави автотранспорту,
стосовно строків виконання зобов'язань за Договором 295, зміни найменування
товариства.
05.10.2011 р. було укладено Додатковий договір № 1 (Гончаренко Т.А., ПН ХМНО за
реєстровим № 4739) до Договору застави майна № 1, посвідченого Гончаренко Н.Ю., ПН
ХМНО 16.04.2009 р., за реєстровим № 1274, який було укладено в забезпечення
виконання Товариством зобов'язань перед ТОВ "Віглон" за Договором  295. Додатковим
договором № 1 було внесено зміни у Договір застави майна № 1, стосовно строків
виконання зобов'язань за Договором 295, зміни найменування Товариства, внесено
зміни до предмету застави та його вартості. 
05.10.2011 р. було укладено Договір іпотеки, посвідчений Гончаренко Т.А. ПН ХМНО,
05.10.2011 р., за реєстровим № 4734, який було укладено в забезпечення виконання
Товариством зобов'язань за Договором 295, за яким Товариство надало в іпотеку
належне йому на праві власності нерухоме майно. 
05.10.2011 р. було укладено Договір застави автотранспорту, посвідчений Гончаренко
Т.А., ПН ХМНО 05.10.2011 р., за реєстровим № 4735, який було укладено в



забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Договором 295, за яким Товариство
надало в заставу належні йому на праві власності транспортні засоби. 
05.10.2011 р. було укладено Договір застави майна № 3, посвідчений Гончаренко Т.А.,
ПН ХМНО 05.10.2011 р., за реєстровим № 4736, який було укладено в забезпечення
виконання Товариством зобов'язань за Договором 295, за яким Товариство надало в
заставу належне йому на праві власності майно. 
У 2011 році роботи з капітального будівництва ПРАТ "ХЖК" не проводились. З метою
поліпшення якості дезодорованної сировини та зниження енергетичних витрат придбано
парогенератор на лінію безперервної дезодорації "Spomash" та розпочато виконання
робіт з його монтажу.
Активи підприємства розташовані за адресою: м.Харків, пр.Ілліча, 120
Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства
немає
Підприємство не має планів капітального будівництва. Підприємство планує технічне
переозброєння виробничих цехів - часткову заміну та модернізацію існуючого
обладнання. Вартість та джерело фінансування цих заходів остаточно не визначені.
Суттєвого збільшення виробничих потужностей внаслідок цих заходів  не планується.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
На діяльність підприємства впливають високий рівень конкуренції з боку вітчизняних
підприємств. Залежність від законодавчих або економічних обмежень не суттєва.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
У 2011 році виплачено штраф у розмірі 7,5 тис. грн. за порушення законодавства про
захист економічної конкуренції.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фінансування операційної діяльності підприємства відбувається за рахунок власних
обігових коштів та коштів від довгострокових зобов'язань.
Станом на 31/12/2011р. 
Коефіцієнт загальної ліквідності  (покриття) дорівнює 1,13
В цілому робочого капіталу достатньо для поточних потреб підприємства

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
ПРАТ "ХЖК" на 31.12.2011 року не мало укладених та не виконаних господарських
договорiв (контрактів).

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)
Перспектива розвитку - це збільшення обсягів виробництва за рахунок розширення
асортименту соусів, видів фасовки,  технічне переоснащення цеху рафінації та
гідрогенізації олій та жирів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариство не здiйснює дослiдження. Згідно з щорічним планом проводяться розробки
рецептур нових та вдосконалення існуючих видів продукції.
Сума витрат на дослідження та розробку склала 404 тис.грн.



Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Господарські справи
1) 11.03.11 р. Господарським судом Харківської області порушено провадження у
справі № 5023/1616/11 за позовом ПРАТ "ХЖК" до Харківської міської ради, про
визнання права власності. Рішенням Господарського суду Харківської області від
18.03.2011 р. з урахуванням ухвали суду про виправлення описки від 30.03.2011 р.
позов задоволено повністю.  Постановою Харківського апеляційного господарського
суду від 03.04.2012 р. за Апеляційною скаргою Прокуратури Харківської області
Рішення Господарського суду Харківської області від 18.03.2011 р. скасовано. ПРАТ
"ХЖК" подана касаційна скарга до Вищого господарського суду України.
2) 28.11.11 р. Господарським судом м. Києва порушено провадження у справі № 35/441
за позовом ПРАТ "ХЖК" до ТОВ "Газпром збут Україна", про повернення коштів у
розмірі 68 189,35 грн. Рішенням Господарського суду м. Києва від 23.01.2012 р., яке
набрало законної сили, позов задоволено повністю.
Адміністративні справи
3) 31.01.12 р. Харківським окружним адміністративним судом відкрито провадження у
справі № 2а-1080/12/2070 за позовом ПРАТ "ХЖК" до Державної податкової інспекції у
Жовтневому районі м. Харкова про скасування повністю податкових повідомлень-рішень
відповідача № 0001691501 від 22.11.2011 р. про зменшення суми від'ємного  значення
об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 63 908 284 грн. та №
0001791501 від 25.11.2011 р. про зменшення суми від'ємного  значення об'єкта
оподаткування податком на прибуток у розмірі 63 908 284 грн.
Постановою від 24.04.2012 р. адміністративний позов задоволено. 
4) 23.09.11 р. Харківським окружним адміністративним судом відкрито провадження у
справі № 2а-12685/11/2070 за позовом ПРАТ "ХЖК" до Державної податкової інспекції у
Жовтневому районі м. Харкова про скасування повністю податкового
повідомлення-рішення відповідача № 0000492303 від 16.05.2011 р. про зменшення
розміру від'ємного  значення суми податку на додану вартість у розмірі 693 890
грн., та про скасування повністю податкового повідомлення-рішення відповідача №
0000482303 від 16.05.2011 р. про зменшення суми від'ємного  значення об'єкта
оподаткування податком на прибуток у розмірі 6 667 001 грн.
Постановою від 16.02.2012 р. адміністративний позов задоволено. Ухвалою
Харківського апеляційного адміністративного суду від 04.04.2012 р. відкрито
апеляційне провадження за апеляційною скаргою Державної податкової інспекції у
Жовтневому районі м. Харкова на Постанову Харківського окружного адміністративного
суду від 16.02.2012 р. по справі № 2а-12685/11/2070.
5) 15.05.11 р. Харківським окружним адміністративним судом відкрито провадження у
справі № 2а-5529/11/2070 за позовом ПРАТ "ХЖК" до Державної податкової інспекції у
Жовтневому районі м. Харкова про скасування повністю податкового
повідомлення-рішення відповідача № 0000182303 від 21.02.2011 р. про визначення
(збільшення) суми грошового зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 636
298 грн. та за штрафними (фінансовими санкціями) 159 075 грн. 
Постановою від 09.08.2011 р. адміністративний позов задоволено.
Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 06.12.2011 р.
апеляційну скаргу відповідача залишено без задоволення. Постанову Харківського
окружного адміністративного суду залишено без змін.
ПРАТ "ХЖК" не має інформації щодо оскарження цієї Ухвали відповідачем.
6) 24.12.09 р. Харківським окружним адміністративним судом відкрито провадження у
справі № 2а-45080/09/2070 за позовом ПРАТ "ХЖК" до Державної податкової інспекції у
Жовтневому районі м. Харкова про скасування (визнання нечинними)  повністю
податкових повідомлень-рішень відповідача: 
№ 0000782303/0 від 05.06.2009 р., 
№ 0000782303/1 від 03.08.2009 р., 
№ 0000782303/2 від 07.10.2009   р., 



№ 0000782303/3 від 18.12.2009 р.
Постановою від 26.07.2010 р. адміністративний позов задоволено частково. Скасовано
податкове повідомлення рішення № 0000782303/3 від 18.12.2009 р. в частині
визначення податкового зобов'язання з ПДВ в розмірі 1 167 051 грн.
Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 28.10.2010 р.
апеляційну скаргу відповідача залишено без задоволення, а Постанову Харківського
окружного адміністративного суду залишено без змін.
Вищим Адміністративним судом України Ухвалами від 25.11.2010 р. та від 06.01.2011
р. по справі відкрито касаційне провадження.

Інша 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
Інша інформація, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки
інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає



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

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

   59610.0001.Виробничого призначення    61113.000        0.000        0.000    59610.000    61113.000
   36000.000- будівлі та споруди    35393.000        0.000        0.000    36000.000    35393.000
   20617.000- машини та обладнання    22956.000        0.000        0.000    20617.000    22956.000
    1112.000- транспортні засоби     1129.000        0.000        0.000     1112.000     1129.000
    1881.000- інші     1635.000        0.000        0.000     1881.000     1635.000
      20.0002.Невиробничого призначен       15.000        0.000        0.000       20.000       15.000
      18.000- будівлі та споруди       13.000        0.000        0.000       18.000       13.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       2.000- інші        2.000        0.000        0.000        2.000        2.000
   59630.000Усього    61128.000        0.000        0.000    59630.000    61128.000

Пояснення : Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2011 р. складає 90 908 тис.
грн., за станом на 31.12.2011 р. - 96 516 тис. грн. 
За 2011  рік первісна вартість основних засобів збільшилась  на 5 608 тис.
грн.
Згідно обліковій політиці, основні засоби вартістю менше 1000 грн. відносяться
до малоцінних необоротних матеріальних активів. Амортизація малоцінних
необоротних матеріальних активів нараховується при вводі їх в експлуатацію у
розмірі 50%. 

Нарахування амортизації основних засобів, згідно обліковій політиці,
проводиться за прямолінійним методом. При цьому терміни корисного використання
такі:
" для будинків та споруд    - не менш 20 років;
" для споруд   - не менш 15 років 
" для передатних пристроїв   -  не менш 10 років
" для машин та обладнання  - не менш 5 років;
" для електронно-обчислюваної техніки - не менш 2 років;
" для транспортних засобів  -  не менш  5 років;
" для інструментів, приладів, інвентарю (меблі) -  не менш  4 років;
" для інших основних засобів   -  не менш  12 років.
Накопичена амортизація за станом на 01.01.2011 р. складає 31 278 тис. грн., за
станом на 31.12.2011 р. - 35 388 тис. грн. 
Всі основні засоби утримуються у належному стані. ступінь їх зносу - 36,7%.
Обмежень на використання майна немає.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99  N 87.

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні

активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх

періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-149087.000 тис.грн. ) менше скоригованого

статутного капіталу(42624.000 тис.грн. ).Згідно  статті 155 п.3 Цивільного кодексу

України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та

зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги,

що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить  1255

тис.грн.Це свідчить про те, що  згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ

підлягає ліквідації

Найменування показника За попередній період

     -149087
       42624
       42624

     -149749
       42624
       42624



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X
Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X        1747.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X      264459.00X X
Усього зобов'язань X      266206.00X X
Опис:



2009

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1  1  0

20102  1  0
20113  1  0

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

Реєстраційна комісія
Так

Акціонери
Реєстратор

Ні
X

X
X

Інше

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X
X

Підняттям рук X
Інше

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

Реорганізація
Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні
X
X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень

X

Депозитарій X

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

X

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



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Іншi

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві

(осіб)
  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____ 16

  0
Кількість представників державиі   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   3

Інвестиційний X

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

_____Ні

X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше

X
X
X

Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

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

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

Так

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

Ні

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

Інше

X

X

X

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

X

Іншi



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

Члени правління ( директор )
Загальний відділ

Засідання
правління

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

Кількість членів ревізійної комісії _____  3

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

осіб.

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

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Ні

Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Інше

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

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

Так

Так

Ні
Ні
Так
Так
Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Так
Так
Ні
Ні
Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)

Ні
X

Інше

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X
X

X
X

X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному
товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується
на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних
зборах

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

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

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

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

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X
X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X
X

X
Інше

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні
X

Інше

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

Ревізійна комісія
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше

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

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше

X
X
X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X
X
X
X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Ні

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

X
X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________д/н

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________д/н

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

Не задовольняв професійний рівень особи
Так

Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:

Ні
X

Інше дематеріалізація випуску цінних паперів

акціонерів
суду

X

X
X

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

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
д/н
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
д/н
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.
д/н
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.
д/н
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
д/н
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.
д/н
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
д/н
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н
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.
д/н
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н
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).
д/н



12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;

д/н
кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

д/н
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року;
д/н

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

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
д/н

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.
д/н
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;
д/н

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

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

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



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої

продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої

продукції
1 2 3 4 5 6 7 8

   1 Виробництво майонеза 5832        50852.00           11.00 5786        52943.00           11.00
   2 Виробництво маргарина 39073       349242.00           80.00 39118       359982.00           76.00



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

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

1 2 3
   1 Матеріальні витрати           91.00
   2 Витрати на енергоносії            6.00



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Приватне акціонерне товариство "Харківський жировий комбінат"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________61019 ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ М.ХАРКIВ ПР. IЛЛIЧА, 120

00333612
6310137900

230

         0

15.43.0

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2011 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 4498 2050
Основні засоби:

залишкова вартість 030 59630 61128
первісна вартість 031 90908 96516
знос 032 ( 31278 ) ( 35388 )

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

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 64252 63302
ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 28176 32120

готова продукція 130 3170 3126

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 2060 6749
первісна вартість 161 2060 6749
резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 1135 135

Інша поточна дебіторська заборгованість 210          537         1014

Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 90 92
первісна вартість 011 541 592
накопичена амортізація 012 ( 451 ) ( 500 )

Інші фінансові інвестиції 045 9 9
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 25 23
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --
незавершене виробництво 120 5590 6218

Товари 140 10 10
Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 1757 3415
З нарахованих дохідів 190 -- --
Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 -- --
первісна вартість 036 -- --
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 -- --

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________546

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

V



IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 -- --
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 -- --
Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 7247 7
з бюджетом 550 188 194

із внутрішніх розрахунків 600 -- --

Інші поточні зобов'язання 610 316 438
Усього за розділом IV 620 42004 47799

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --
Баланс 640 110197 117119

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 42624 42624
Пайовий капітал 310 -- --
Додатковий вкладений капітал 320 -- --
Інший додатковий капітал 330 32137 32167
Резервний капітал 340 1683 1683
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 ( 226193 ) ( 225561 )
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )
Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

-149087-149749380Усього за розділом I
ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 -- --
Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --
416 -- --

Цільове фінансування 420 -- --
----430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 -- --
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- --
Відстроченні податкові зобов'язання 460 1282 1747
Інші довгострокові зобов"язання 470 216660 216660

218407217942480Усього за розділом III

зі страхування 570 354 339
з оплати праці 580 796 885
з учасниками 590 -- --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 33103 45936

з позабюджетних платежів 560 -- --

                                      Розкриття інформації у фінансовій звітності        
                              ПРАТ "Харківський жировий комбінат" за 2011 рік

Приватне акціонерне товариство "Харківський жировий комбінат"  створене на підставі Установчого договору та рішення засновників від 12
січня 1994 року Протокол № 1 шляхом перетворення суб'єкта підприємницької діяльності орендного підприємства "Харківський жировий

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 135 791

в іноземній валюті 240 -- --
Інші оборотні активи 250 3368 230
Усього за розділом II 260 45938 53808

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 7 9

Баланс 280 110197 117119

у т.ч. в касі 231 -- --

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

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

605 -- --

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



комбінат" та приєднання суб'єкта підприємницької діяльності організації орендарів Харківського жирового комбінату відповідно до Закону
України "Про господарські товариства" для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку, згідно положень чинного
законодавства України, Установчого договору та діє на підставі Закону України "Про акціонерні товариства".

Приватне акціонерне товариство "Харківський жировий комбінат" значиться в Державному реєстрі підприємств і організацій України як
юридична особа під ідентифікаційним кодом 00333612 і розташоване за адресою: 61019, м. Харків, Жовтневий район, проспект Iлліча, будинок
120. Товариство дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів не має.
Основна діяльність Товариства - виробництво і реалізація продуктів харчування (олійно-жирової продукції), а саме: маргаринової, жирової,
майонезної продукції, саломасу та інших видів олійно-жирової продукції, кетчупів, соусів, гірчиці.

ПРАТ "Харківський жировий комбінат" склало річну звітність за 2011 рік у тисячах гривень, керуючись наказом про облікову політику
підприємства відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. Концептуальною основою для підготовки
фінансової звітності підприємства є національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал", та інші. 
Середня чисельність персоналу в 2011 році була 546 чол.

БАЛАНС
1. Активи.
1.1. Необоротні активи

На балансі підприємства є нематеріальні активи - програмне забезпечення з питань бухгалтерського обліку, з проектування та інше, які
відображені в балансі за первісною вартістю, зменшеною на накопичену амортизацію. Первісна вартість нематеріальних активів відображена в
обліку за фактичними витратами на їх придбання з урахуванням інших витрат, пов'язаних з доведенням їх до стану, в якому вони придатні до
використання. 
Первісна вартість нематеріальних активів станом на 01.01.2011 р складає 541 тис. грн., за станом на 31.12.2011 р. - 592 тис. грн. Протягом року
первісна вартість збільшилась на 51 тис. грн. у зв'язку з придбанням програмних продуктів, які далі використовуються на виробництві.
Нарахування амортизації нематеріальних активів, згідно облікової політиці, проводиться прямолінійним методом та по строкам, встановленим
правовстановлюючими документами. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів, згідно облікової політиці, дорівнюється 1,00 грн. За 2011 рік
накопичена амортизація збільшилась  на 49 тис. грн.
Залишкова вартість нематеріальних активів за станом на 01.01.2011 р. складає 90 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. - 92 тис. грн.

Основні засоби відображені в балансі за первісною вартістю, зменшеною на накопичену амортизацію. Первісна вартість основних засобів
відображена в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення. Протягом звітного року переоцінка
основних засобів не проводилась. Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно облікової політиці, дорівнюється 1,00 грн.
Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2011 р. складає 90 908 тис. грн., за станом на 31.12.2011 р. - 96 516 тис. грн. 
За 2011  рік первісна вартість основних засобів збільшилась  на 5 608 тис. грн.
Згідно обліковій політиці, основні засоби вартістю менше 1000 грн. відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів. Амортизація
малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується при вводі їх в експлуатацію у розмірі 50%. 

Нарахування амортизації основних засобів, згідно обліковій політиці, проводиться за прямолінійним методом. При цьому терміни корисного
використання такі:
" для будинків та споруд    - не менш 20 років;
" для споруд   - не менш 15 років 
" для передатних пристроїв   -  не менш 10 років
" для машин та обладнання  - не менш 5 років;
" для електронно-обчислюваної техніки - не менш 2 років;
" для транспортних засобів  -  не менш  5 років;
" для інструментів, приладів, інвентарю (меблі) -  не менш  4 років;
" для інших основних засобів   -  не менш  12 років.
Накопичена амортизація за станом на 01.01.2011 р. складає 31 278 тис. грн., за станом на 31.12.2011 р. - 35 388 тис. грн. 
Станом на 01.01.2011 р. залишкова вартість основних фондів складає 59 630 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. - 61 128 тис. грн. 
Незавершене будівництво  на кінець звітного періоду складає 2 050 тис. грн. за рахунок не введених в дію основних засобів. 
Iнші фінансові інвестиції на початок 2011 р. та на кінець 2011 р. складають 9 тис. грн.
Довгострокова дебіторська заборгованість на початок та кінець року складає 23 тис. грн.
            Загальна вартість необоротних активів на початок року складає 64 252 тис. грн., на кінець року - 63 302 тис. грн.

1.2 Оборотні активи
1.2.1 Запаси.
Придбані запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 9 "Запаси" з урахуванням витрат на
транспортування, сум непрямих податків, сплачених у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству, інших витрат, які
безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. 
При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за методом ФIФО.
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з
подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідальними особами протягом строку їх
фактичного використання. 
За станом на 31.12.2011 р. на балансі підприємства налічується виробничих запасів на суму 32 120 тис. грн., незавершеного виробництва - на
суму 6 218 тис. грн., готової продукції - 3 126 тис. грн.,товарів - 10 тис. грн. За 2011 рік запаси підприємства збільшились на 3 944 тис. грн.,
незавершене виробництво виросло на 628 тис. грн., готова продукція на складах зменшилась на 44 тис. грн.
Згідно з вимогами П(С)БО 9, запаси повинні відображатися в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю
або чистою вартістю реалізації. В фінансової звітності ПРАТ "Харківський жировий комбінат" запаси відображені за первісною вартістю,
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оскільки на дату балансу не було зниження ціни запасів, іх зіпсування або втрати якимсь іншим чином первісно очікуваної економічної вигоди. 

2.2.2 Дебіторська заборгованість.
Формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності здійснюється на
підприємстві згідно з вимогами П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". 
Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) (первісна вартість) за станом на 31.12.2011 р. складає 6 749 тис. грн. Резерв сумнівних
боргів не створювався. 
Загальна сума дебіторської заборгованості на 31.12.2011  р. складає 11 313 тис. грн., в т.ч.:
 - дебіторська заборгованість за товари (роботи, 
   послуги) (чиста реалізаційна вартість)                - 6 749 тис. грн.,
 - з бюджетом                                                            -  135  тис. грн.,
 - за виданими авансами                                          -  3 415 тис. грн.,
- інша поточна дебіторська заборгованість           -   1 014 тис. грн.
До складу статті балансу "Iнша поточна дебіторська заборгованість" за станом на 31.12.2011 р. відносяться:
Розрахунки з іншими дебіторами   - (за послуги оренди,  розрахунки з підзвітними особами і т.д.)
Грошові кошти на кінець звітного року зросли на 656 тис. грн. 
Витрати майбутніх періодів, до складу яких відносяться витрати на передплату періодичних видань, на кінець року складають  9 тис. грн.

3. Власний капітал
Статутний капітал підприємства  в 2011 році не змінився і складає 42 624 тис. грн. Внески до статутного фонду зроблені у повному обсязі.
Iнший додатковий капітал, який складається з вартості переоцінки основних засобів, проведеної у 2007 році, збільшився на 30 тис. грн. - величину
оприбуткування основних засобів при проведенні річної інвентаризації, і складає на кінець звітного року 32 167 тис. грн.
Підприємство збиткове. За станом на 31.12.2011р. непокритий  збиток складає 225 561 тис. грн. Протягом року отримано прибутку у розмірі 632
тис. грн. 
Загальний розмір власного капіталу за станом на 01.01.2011 р. складає - (149 749) тис. грн., за станом на 31.12.2011  р. - (149 087) тис. грн.

4. Зобов'язання
Облік зобов'язань на підприємстві здійснюється згідно наказу про облікову політику та П(С)БО 11 "Зобов'язання", згідно якого зобов'язання
визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його
погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного
періоду. 

4.1 Довгострокові зобов'язання. 
Довгострокові зобов'язання на підприємстві на початок 2011року складали 217 942 тис. грн., на кінець 2011 року 218 407 тис. грн. Довгострокові
зобов'язання на підприємстві складаються з відстрочених податкових зобов'язань, які за рік збільшились на 465 тис. грн., та зобов'язання за
договором купівлі-продажу, строк погашення якого перевищує 12 місяців з дати балансу, вартістю 216 660 тис. грн., за яким змін у 2011 році не
відбувалось. 

4.2. Поточні зобов'язання.
Поточні зобов'язання за станом на 31.12.2011 р. складають 47 799 тис. грн. За звітний рік кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги
збільшилася на 12 833 тис. грн., заборгованість по авансах зменшилась на суму 7 240 тис. грн., заборгованість перед бюджетом збільшилась на 6
тис. грн. Заборгованість по оплаті праці та зі страхування (по виплатах, строк яких не настав) на початок 2011 року  становить 1 150 тис. грн., на
кінець року становить 1 224 тис. грн. Заробітна плата на підприємстві сплачується своєчасно та повно виключно грошима згідно вимог Закону
України "Про оплату праці" та КЗПП.
Кредити банків підприємством не залучались.
До складу статті 610 Балансу "Iнші поточні зобов'язання" за станом на 31.12.2011  р. відносяться розрахунки по податковому кредиту у розмірі
438 тис. грн.

В цілому валюта балансу збільшилась на 6 922 тис. грн. і за станом на 31.12.2011 р. складає 117 119 тис. грн.



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

Приватне акціонерне товариство "Харківський жировий комбінат"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів

Одиниця виміру: тис. грн.

00333612
6310137900

         0

230

15.43.0

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2011 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010       564096       395672
Податок на додану вартість 015 ( 92963 ) ( 65945 )
Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (    --    ) (    --    )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035       471133       329727
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 454995 ) ( 314675 )
Валовий:
Прибуток 050        16138        15052
Збиток 055 (    --    ) (    --    )
Інші операційні доходи 060        31304        18673

Адміністративні витрати 070 ( 11100 ) ( 10076 )
Витрати на збут 080 ( 2432 ) ( 2455 )
Інші операційні витрати 090 ( 32648 ) ( 21020 )

Прибуток 100         1262          174

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) (    --    )
Дохід від участі в капіталі 110     --     --
Інші фінансові доходи 120     --     --
Інші доходи 130            9            7
Фінансові витрати 140 (    --    ) (    --    )
Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )
Інші витрати 160 ( 173 ) ( 124 )

Прибуток 170         1098           57

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

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

061     --     --

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

091 (    --    ) (    --    )

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

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

176     --     --

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

177 (    --    ) (    --    )

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

V



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230       438789       305245
Витрати на оплату праці 240        19380        14109
Відрахування на соціальні заходи 250         7152         5231
Амортизація 260         4666         4167
Інші операційні витрати 270         3616         3531
Разом 280       473603       332283

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300      2069136      2069136
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310      2069136      2069136
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320       0.30544000       0.17834000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330       0.30544000       0.17834000
Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Розкриття інформації у фінансовій звітності
ПРАТ "Харківський жировий комбінат" за 2011 рік

"Звіт про фінансові результати за 2011 рік"
    1.1 Облік доходів.
Облік доходів здійснюється відповідно до П(С)БО 15 "Дохід". Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визнається в момент його
виникнення незалежно від дати надходження грошових коштів. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи із ступеня завершеності
операції з надання послуг на дату балансу. Доходи і витрати включаються до "Звіту про фінансові результати" на підставі принципів нарахування
та відповідності і відображаються в звітності того періоду, до якого вони віднесені.

Дохід (виручка) від реалізації готової продукції  за  звітний період складає  564 096 тис. грн. з ПДВ, чистий дохід складає 471 133 тис. грн. 
    
До статті "Iнші операційні доходи" у розмірі  31 304 тис. грн. відносяться:
               - дохід від реалізації інших оборотних активів     -   10 549 тис. грн. 
               - дохід від відшкодування раніше списаних активів    -        580 тис. грн.
               - дохід від реалізації іноземної валюти   -   17 847  тис. грн.
               - дохід від здачі в оренду   -     1 089 тис. грн.
               - дохід від операційної курсової різниці  -  156  тис. грн.
               - отримані штрафи та пені  -   8 тис. грн.
               - дохід від списання кредиторської заборгованості   -  14 тис. грн.
               - дохід від проведення інвентаризації    -     1 043 тис. грн.
               - інші доходи  -         18 тис. грн. 
              

     1.2 Облік затрат виробництва.

Облік затрат на виробництво продукції здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

         312    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:

         369         632220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку
(    --    )( 4 )205Витрати

Надзвичайні:

    --           3200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

         369         633190Прибуток

(    --    )( 465 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

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



Генеральний директор __________ Кука Павло Олексійович

Головний бухгалтер __________ Андросова Олена Олександрівна

Витрати по видам діяльності або за функцією витрат розподілені таким чином:
- Собівартість реалізованої продукції - 454 995 тис. грн.
- Адміністративні витрати -  11 100 тис. грн.
- Витрати на збут -    2 432 тис. грн.
- Iнші операційні витрати -   32 648 тис. грн..
- Iнші витрати  -    173 тис. грн.
           
До складу статті "Собівартість реалізованої продукції" у звітному періоді у розмірі 454 995 тис. грн. відносяться:
- Матеріальні витрати  - 413 398 тис. грн.
- Вартість енергоносіїв    -   21 793 тис. грн.
- Витрати на оплату праці  -   11 759 тис. грн.
- Відрахування на соціальні заходи    -     3 972 тис. грн.
- Амортизація    -     3 829 тис. грн.
- Iнші операційні витрати  -        244 тис. грн.

До складу статті "Адміністративні витрати" "Звіту про фінансові результати" за звітний період у розмірі 11 100 тис. грн. відносяться:
-    Витрати на відрядження    -    46 тис. грн.
-    Матеріальні витрати -  215 тис. грн.
-    Послуги зв'язку     -       75  тис. грн.
-    Витрати на оплату праці  -  4 815 тис. грн.
-    Відрахування на соціальне страхування  -  1 796 тис. грн.
-    Послуги сторонніх організацій   -  1 843 тис. грн.
-    Амортизація   -    801 тис. грн.
-    Консультаційні та інформаційні послуги  -    804 тис. грн.
-    Вартість енергоносіїв    -    516 тис. грн.
-    Податки -    323 тис. грн.
-    Послуги банку   -    189 тис. грн.       

До складу статті "Витрати на збут"" "Звіту про фінансові результати" за звітний період у розмірі 2 432 тис. грн. відносяться:
-     Матеріальні витрати -  801 тис. грн.
-     Витрати на оплату праці  -  692 тис. грн.
-     Відрахування на соціальне страхування    -  226 тис. грн.
-     Послуги сторонніх організацій  -  574 тис. грн.
-     Амортизація   -    30 тис. грн.
-     Вартість енергоносіїв    -    53 тис. грн.
-     Iнші      -    56 тис. грн.
                                                         
До складу статті "Iнші операційні витрати" Звіту про фінансові результати за  звітний період у розмірі 32 648 тис. грн. відносяться:
-     Премії   -   2 793 тис. грн.
-     Матеріальна допомога   -      368 тис. грн.
-     Лікарняні за рахунок підприємства  -      118 тис. грн.
-     Нарахування на лікарняні листи та премії  -         44 тис. грн.
-     Втрати від операційної курсової різниці  -       423 тис. грн.
-     Собівартість реалізованих товарів   -  10 244 тис. грн.
-     Собівартість проданої валюти  -  17 926 тис. грн.
-     Витрати соціальної сфери   -       404 тис. грн. 
-     Витрати на оренду    -       114 тис. грн.
-     Утримання профспілкової організації     -        184 тис. грн.
-     ПДВ, який не включається до податкового кредиту  -       30  тис. грн.             
               
До складу статті "Iнші витрати" "Звіту про фінансові результати" за звітний період у розмірі 173 тис. грн. відносяться:
-      Благодійна допомога    - 47 тис. грн.
-  Собівартість списаних необоротних активів   - 64 тис. грн.
-      Членські внески     - 60 тис. грн.



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Приватне акціонерне товариство ”Харківський жировий комбінат"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Организаційно-правова форма господарювання ____________________________
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів

Одиниця виміру: тис. грн.

00333612
6310137900

230

15.43.0

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2011 рік

Стаття Код

За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3

2012 01 01

4
I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010       564145       444457
          Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних 015     --     --
Покупців і замовників авансів 020            7         7246
Повернення авансів 030         1593           71
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035            4            6
Бюджету податку на додану вартість 040     --     --
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045          238     --
Отримання субсидій, дотацій 050     --     --
Цільового фінансування 060          345            5
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070            8           25
Інші надходження 080          300         4112

090       535201       384319
          Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів 095     --     --
Повернення авансів 100           21            6
Працівникам 105        15398        12676
Витрат на відрядження 110           41           45
Зобов'язань з податку на додану вартість 115     --           73
Зобов'язань з податку на прибуток 120            1          105
Відрахувань на соціальні заходи 125         7578         5754
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130         3175         2599
Цільових внесків 140           34           50
Інші витрачання 145          438        45095
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150         4753         5200
Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170         4753         5200
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180     --     --
Реалізація:
          фінансових інвестицій
          необоротних активів 190     --     --
          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220     --     --
Інші надходження 230     --     --

210     --     --
Отримані:
          відсотки

          необоротних активів 250         3752         5865
          майнових комплексів 260     --     --

240     --     --
Придбання:
          фінансових інвестицій

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

V



1 2 3 4
Інші платежі 270     --     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280        -3752        -5865
Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300        -3752        -5865

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
310     --     --Надходження власного капіталу

Отримані позики 320     --     --
Інші надходження 330        16000        10000
Погашення позик 340     --     --
Сплачені дивіденди 350     --     --
Інші платежі 360        16000        10000
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370     --     --
Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390     --     --
Чистий рух коштів за звітний період 400         1001         -665
Залишок коштів на початок року 410          135          825
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420         -345          -25
Залишок коштів на кінець року 430          791          135

Розкриття інформації у фінансовій звітності
ПРАТ "Харківський жировий комбінат" за 2011 рік

"Звіт про рух грошових коштів"

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності.

     Надійшло коштів:
Від реалізації продукції  - 564 145 тис. грн.
Отримано авансів - 7 тис. грн.
Повернення авансів - 1593 тис. грн.
Отримано від банків в якості відсотків за депозитними та поточними рахунками  - 4 тис. грн.

        Повернення інших податків і зборів - 238 тис. грн.
        Отримано цільове фінансування (лікарняні) - 345 тис. грн.
        Отримано штрафів - 8 тис. грн.
        Iнші надходження - 300 тис. грн.
  
     Витрачено коштів:  

На оплату товарів, робіт, послуг - 535 201 тис. грн.
Повернення авансів - 21 тис. грн.

На заробітну плату працівникам - 15 398 тис. грн.
Витрати на відрядження - 41 тис. грн.
Податок на прибуток  - 1 тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи - 7 578 тис. грн.
Iнші податки та збори - 3175 тис. грн.
Цільові внески - 34 тис. грн.
Iнші витрачання - 438 тис. грн.

Таким чином надходження  операційної діяльності перевищили витрати  на 4 753 тис. грн.

     2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.
       

Протягом року придбані основні засоби і інші активи на суму 3 752 тис. грн.     

3 Рух коштів у результаті фінансової діяльності. 

Отримана та повернена фінансова допомога - 16000 тис. грн.
На  зміну грошових коштів мав вплив курсових різниць по іноземній валюті в сумі 345 тис. грн. 

        Грошові кошти за рік збільшилися  з 135 тис. грн. до 791 тис. грн. на суму 656 тис. грн.



Генеральний директор __________ Кука Павло Олексійович

Головний бухгалтер __________ Андросова Олена Олександрівна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

Приватне акціонерне товариство ”Харківський жировий комбінат"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Орган державного управління_____________________________________________
Организаційно-правова форма господарювання _____________________________
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів

Одиниця виміру: тис. грн.

00333612
6310137900

         0

234

15.43.0

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011

Стаття Код

1 2 3 4

Залишок на початок
року 010        42624     --

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатко-
вий

вкладений
капітал

Інший
додатко-  вий

капітал

5 6

    --        32137

7 8

        1683      -226190

Резервний
капітал

Нерозподіле
ний

прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

9 10

    --     --

Разом

11

     -149746

Коригування: Зміна
облікової політики 020

Виправлення
помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований
залишок на початок
року

050

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --           -3     --     --           -3

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

       42624     --     --        32137         1683      -226193     --     --      -149749

Переоцінка активів:
Дооцінка основних
засобів

060     --     --     --           30     --     --     --     --           30

Уцінка основних
засобів 070     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка
незавершеного
будівництва

090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

Уцінка
нематеріальних
активів

110

120

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

130

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --          632     --     --          632

2012 01 01

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

V



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Спрямування
прибутку до
статутного капіталу

150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до
Резервного капіталу 160     --     --     --     --     --     --     --     --     --

170     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників:
Внески до капіталу 180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення
заборгованості з
капіталу

190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)

210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в
капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в
капіталі: Списання
невідшкодованих
збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно
отримані активи 270     --     --     --     --     --     --     --     --     --

280     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом змін в
капіталі 290     --     --     --           30     --          632     --     --          662

Залишок на кінець
року 300        42624     --     --        32167         1683      -225561     --     --      -149087

Розкриття інформації у фінансовій звітності
ПРАТ "Харківський жировий комбінат" за 2011 рік

"Звіт про власний капітал"

Статутний капітал підприємства складає 42 624 тис. грн., який поділено на 2 069 136 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 20,60
грн. Всі 100% акцій належать юридичним та фізичним особам. Розмір статутного капіталу у звітному році не змінився.
Iнший додатковий капітал, який складається з вартості переоцінки основних засобів, проведеної у 2007 році, збільшився на 30 тис. грн. - величину
оприбуткування основних засобів при проведенні річної інвентаризації, і складає на кінець звітного року 32 167 тис. грн.
За станом на початок 2011 року непокритий збиток складає 226 193 тис. грн. За рік одержано чистого прибутку 632 тис. грн.



Андросова Олена Олександрівна_______Головний бухгалтер

Кука Павло Олексійович_______Генеральний директор

За станом на кінець 2011 року  непокритий збиток становить  225 561 тис. грн.

  
Загальний розмір власного капіталу протягом звітного року збільшився на 662 тис. грн. і за станом на 31.12.2011  р. складає (149087) тис. грн.



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО _ХАРКIВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ"

Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління

Организаціно-правова форма господарювання _____________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО МАРГАРИНУ ТА АНАЛОГIЧНИХ ХАРЧОВИХ ЖИРIВ

За ЄДРПОУ 00333612
За КОАТУУ 6310137900
За CПОДУ          0
За КОПФГ 234
За КВЕД 15.43.0

КОДИ

Одиниця виміру: тис. грн.

12 01 01Дата /рік, місяць, число/

Групи нематеріальних
активів

Код
рядка

Залишок на початок року

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Надійшло за
рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

первісної
(переоціненої

) вартості

накопиченої
амортизації

Вибуло за рік

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності за

рік

Залишок на кінець року

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Інші зміни за рік

первісної
(переоціненої

) вартості

накопиченої
амортизації

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік
Форма № 5           Код за 1801008

I. Нематеріальні активи.

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

Права користування
природними ресурсами 010 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права користування майном
020 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на комерційни
призначення 030 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на об'єкти промислової
власності 040 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Авторські та суміжні з ними
права 050 -- -- -- -- -- -- -- -- --

060 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші нематеріальні активи
070 541 451 51 -- -- -- -- 49 --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- 592 500

Разом
080 541 451 51 -- -- -- -- 49 -- -- -- 592 500

Гудвіл
090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



Групи основних засобів Код
рядка

Залишок на початок
року

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

Надійшло
за рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка

-)

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів,
щодо яких існує обмеження права
власності (081) --
вартість оформлених у заставу
нематеріальних активів (082) --
вартість створених підприємством
нематеріальних активів (083) --

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

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних
активів, щодо яких існує обмеження права
власності (085) --

II. Основні засоби.

Вибуло за рік

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

8 9

Нарахова
но

амортиза
ції за рік

10

Втрати
від

зменшенн
я

кориснос
ті

11

Інші зміни за рік

первісної
(переоцін
еної)

вартості

зносу

12 13

Залишок на кінець
року

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

14 15

одержані за
фінансовою
орендою

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

16 17

передані в
оперативну оренду

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

18 19

у тому числі

Земельні ділянки 100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Капітальні витрати на
поліпшення земель

110 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Будинки, споруди, та
передавальні пристрої

120 46124 10106 1065 21 -- 11 11 1676 -- -22 --

Машини та обладнання 130 35926 15309 4493 4 -- 281 216 2395 -- 302 --

Транспортні засоби 140 4202 3090 189 -- -- 62 62 109 -- -63 --

Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)

150 4114 2531 165 3 -- 210 207 363 -- -201 --

Тварини 160 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Багаторічні насадження 170 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші основні засоби 180 250 96 216 -- -- 10 10 60 -- -16 --

Бібліотечні фонди 190 10 5 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Малоцінні необоротні
матеріальні активи

200 282 141 25 2 -- 1 1 14 -- -- --

Тимчасові (нетитульні)
споруди

210 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

47177 11771 -- -- 338 32

40444 17488 -- -- -- --

4266 3137 -- -- 1053 674

3871 2687 -- -- 180 161

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

440 146 -- -- -- --

10 5 -- -- -- --

308 154 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

Інвестиційна нерухомість 105 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



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

Природні ресурси 220 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інвентарна тара 230 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Предмети прокату 240 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші необоротні матеріальні
активи

250 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Разом 260 90908 31278 6153 30 -- 575 507 4617 -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

96516 35388 -- -- 1571 867

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) --
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 22911

III. Капітальні інвестиції.

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 9326
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів (264) 4945
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(265) --

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

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) --

(267) --

З рядка 260 графа 15

IV. Фінансові інвестиції.1 2 3

Капітальне будівництво 280 1562 --

Придбання (виготовлення) основних засобів
290 2408 1285

4

Найменування показника Код
рядка

За рік На кінець року

Найменування показника Код
рядка

За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів 300 82 663 А. Фінансові інвестиції за методом участі в

капіталі в: асоційовані підприємства 350 -- -- --

дочірні підприємства 360 -- -- --

спільну діяльність 370 -- -- --

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістюЗ рядка 260 графа 14

(2641) --

(2651) --

(269) --

Придбання (створення) нематеріальних  активів
310 51 101

Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів

320 -- 1



1 2 3 4 1 2 3 4 5

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у
статутному капіталі інших підприємств 380 -- -- --

акції 390 -- -- --

облігації 400 -- -- --

Інші 330 -- --

Разом 340 4103 2050

інші 410 -- 9 --

Разом (розд.А + розд.Б) 420 -- 9 --

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

(421) 9за собівартістю
(422) --за справедливою вартістю
(423) --за амортизованою собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні  фінансові інвестиції
відображені:

(424) --за собівартістю
(425) --за справедливою вартістю
(426) --за амортизованою собівартістю

1 2 3

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна
оренда активів 440 1089 --

4

Операційна курсова різниця 450 156 --

Найменування показника Код
рядка

Доходи Витрати

V. Доходи та витрати

Реалізація інших оборотних  активів 460 10532 10230

Штрафи, пені, неустойки 470 8 11

Утримання об'єктів житлово-комунального і
соціально-культурного призначення 480 -- --

Інші операційні доходи і витрати 490 19519 22407

у тому числі відрахування до резерву сумнівних
боргів 491 Х --

непродуктивні витрати та втрати 492 Х --

Б.Доходи і втрати від участі в капіталі за
інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 -- --

дочірні підприємства 510 -- --

спільну діяльність 520 -- --

В.Інші фінансові доходи і витрати:  дивіденди 530 -- Х

Проценти 540 Х --

Фінансова оренда активів 550 -- --

Г.Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових
інвестицій 570 -- --

Доходи від об'єднання підприємств 580 -- 63

Результат оцінки корисності 590 -- --

Інші фінансові доходи і витрати 560 -- --

Неопераційна курсова разниця 600 -- --

Безоплатно одержані активи 610 -- Х

Списання необоротних активів 620 Х --

Інші доходи і витрати 630 9 110

1 2 3

Каса 640 --

Найменування показника Код
рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Поточний рахунок в банку 650 791

Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 --

Грошові коншти в дорозі 670 --

Еквіваленти грошових коштів 680 --

Разом 690 791

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання
(691) --яких обмежено

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

(342) --фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій



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

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) --
контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

1 2 3 4

Види забеспечень і резервів Код
рядка

Залишок на
початок
року

Збільшення за звітний рік

VII. Забеспечення і резерви.

нараховано
(створено)

додаткові
відрахуванн

я

Використов
ано у

звітному
році

Сторновано
невикориста
ну суму у
звітному
році

Сума
очікуваного
відшкодува
ння витрат
іншою

стороною,
що

врахована

Залишок на
кінець року

5 6 7 8 9

Забеспечення на виплату відпусток працівникам
710 -- 1467 -- 1467 -- -- --

Забеспечення  наступних витрат на додаткове
пенсійне забеспечення 720 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання
гарантийних зобов'язань 730 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на
реструктуризацію 740 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 -- -- -- -- -- -- --

760 -- -- -- -- -- -- --

770 -- -- -- -- -- -- --

Резерв сумнівних боргів
775 -- -- -- -- -- -- --

Разом
780 -- 1467 -- 1467 -- -- --

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

(633)



1 2 3 4

Найменування показника

Код
рядка

Балансова
вартість на
кінець року

Переоцінка за рік

VIII. Запаси.

збільшення
чистої
вартості

реалізації *

уцінка

5

Сировина і матеріали 800 23239 -- --

Найменування показника

Код
рядка

Всього на
кінець року

у т.ч. за строками непогашення

IX. Дебіторська заборгованість.

до 12
місяців

від 12 до 18
місяців

від 18 до 36
місяців

1 2 3 4 5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги 940 6749 -- --

6

--

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби 810 -- -- --

Матеріали сільськогосподарського призначення
860 -- -- --

Поточні біологічни активи
870 -- -- --

Малоцінні та швидкозношувані предмети
880 62 -- --

Паливо 820 16 -- --

Тара і тарні матеріали 830 7506 -- --

Будівельні матеріали 840 459 -- --

Запасні частини 850 838 -- --

Незавершене виробництво 890 6218 -- --

Готова продукція 900 3126 -- --

Товари 910 10 -- --

Разом 920 41474 -- --

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю
реалізації (921) --
переданих у переробку (922) 180
оформлених у заставу (923) --
переданих на комісію (924) --

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

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

Інша поточна дебиторська заборгованість 950 1014 -- -- --

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 1
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) --

Найменування показника Код
рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

1 2 3

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 --

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

980 --

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 132

Найменування показника Код
рядка

Сума

XI. Будівельні контракти.

1 2 3

Заборгованість на кінець звітного року:

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
1160 --

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 --

валова замовникам 1130 --

валова замовників 1120 --

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 --

з авансів отриманих 1140 --

(926) --З рядка 275 графа 4      Баланси запасу, призначені для продажу



Найменування показника Код
рядка

Сума

XII. Податок на прибуток.

1 2 3

Поточний податок на прибуток
1210 --

Найменування показника Код
рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

1 2 3

Нараховано за звітний рік
1300 4666

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
1220 --

на кінець звітного року
1225 --

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року
1230 1282

на кінець звітного року
1235 1747

Включено до Звіту про фінансові результати - усього
1240 465

у тому числі: поточний податок на прибуток
1241 --

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242 --

збільшення (зменшення) відстрочених податкових  зобов'язань
1243 465

Відображено у складі власного капіталу - усього
1250 --

у тому числі: поточний податок на прибуток
1251 --

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252 --

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1253 --

Використано за рік - усього 1310 4666

у тому числі на: будівництво об'єктів
1311 --

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312 4615

з них машин та обладнання
1313 4493

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 51

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315 --

1316 --

1317 --



1 2 3

Групи біологічних активів Код
рядка первісна

вартість

XIV. Біологічні активи.

Довгострокові біологічні активи 1410 --
- усього
в тому числі

4

накопич
ена

амортиза
ція

--

5

надійшло
за рік

--

залишок на початок
року

Обліковуються за первісною вартістю

6

первісна
вартість

--

7

накопич
ена

амортиза
ція

--

вибуло за рік

8

нараховано
амортизації

за рік

--

9

втрати від
зменшення
корисності

--

10

вигоди
від

відновле
ння

кориснос
ті

--

первісна
вартість

--

накопичен
а

амортизац
ія

--

залишок на кінець
року

11 12

Обліковуються за справедливою вартістю

13

залишок
на

початок
року

--

14

надійшло
за рік

--

15

зміни
вартості за

рік

--

16

вибуло за
рік

--

17

залишок
на кінець
року

--

робоча худоба 1411 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

продуктивна худоба 1412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

багаторічні насадження 1413 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1414 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

інші довгострокові біологічні активи 1415 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Поточні біологічні активи 1420 --
- усього
в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

біологічні активи в стані біологічних
перетворень

1422 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

1423 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

інші поточні біологічні активи 1424 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

Разом 1430 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) --

З рядка 1430 графа 6 і графа 16
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і

(1432) --справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

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

(1433) --власності



1 2 3

Найменування показника
Код
рядка

дохід

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

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 1500 --
- усього
в тому числі

4

витрати

5

Вартість
первісного
ивзнання

Результат від первісного
визнання

6 7 8 9 10 11

зернові і зернобобові 1510 --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Витрати
пов'язані з

біологічними
перетвореннями

Уцінка
Виручка від
реалізації

Собівартість
реалізації

реалізації
первісного
визнання та
реалізації

Фінансовий результат
(прибуток+, збиток-) від

з них : пшениця 1511 -- -- -- -- -- -- -- -- --

        соя 1512 -- -- -- -- -- -- -- -- --

соняшник 1513 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ріпак 1514 -- -- -- -- -- -- -- -- --

цукрові буряки (фабричні) 1515 -- -- -- -- -- -- -- -- --

картопля 1516 -- -- -- -- -- -- -- -- --

плоди ( зерняткові, кісточкові ) 1517 -- -- -- -- -- -- -- -- --

інша продукція рослинництва 1518 -- -- -- -- -- -- -- -- --

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 1520 --
- усього
в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- --

1530 -- -- -- -- -- -- -- -- --приріст живої маси - усього

1531 -- -- -- -- -- -- -- -- --з нього :   великої рогатої худоби

1532 -- -- -- -- -- -- -- -- --            свиней

1533 -- -- -- -- -- -- -- -- --молоко

1534 -- -- -- -- -- -- -- -- --вовна

1535 -- -- -- -- -- -- -- -- --яйця

1536 -- -- -- -- -- -- -- -- --інша продукція тваринництва

1537 -- -- -- -- -- -- -- -- --додаткові біологічні активи тваринництва

1538 -- -- -- -- -- -- -- -- --продукція рибництва

1539 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1540 -- -- -- -- -- -- -- -- --Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні
активи - разом

Генеральний директор Кука Павло Олексiйович

Головний бухгалтер Андросова Олена Олександрiвна


