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

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

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

X

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

X

е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента

X

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

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

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

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

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

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

X

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

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

X

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

30. Примітки

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Iнформацiя
про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався
послугами рейтингова агенства. "Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний
перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися. "Iнформацiя про
облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не

реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за
звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний
перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя щодо виданих
сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй
формi. "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових
цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних
паперiв. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi
цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод
емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї. "Рiчна фiнансова звiтнiсть,
складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за
звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. "Звiт про
стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницький олiйножировий комбiнат"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
21034
3.1.5. Область, район
Вінницька область, Старомiський район
3.1.6. Населений пункт
м.Вiнниця
3.1.7. Вулиця, будинок
Немирiвське шосе,26
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
A01 № 643301
3.2.2. Дата державної реєстрації
18.10.2004
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Вiнницької мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
78098500
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
78098500
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м.Вiнниця
3.3.2. МФО банку
302429
3.3.3. Поточний рахунок
26002017412336
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м.Вiнниця
3.3.5. МФО банку
302429
3.3.6. Поточний рахунок
26002017412336
3.4. Основні види діяльності
10.41

ВИРОБНИЦТВО ОЛIЇ ТА ТВАРИННИХ ЖИРIВ

10.42

ВИРОБНИЦТВО МАРГАРИНУ I ПОДIБНИХ ХАРЧОВИХ ЖИРIВ

20.11

ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВИХ ГАЗIВ

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

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

06.08.2012

Вiнницька
обласна
державна
адмiнiстрацiя

31.07.2017

Централiзоване водопостачання та водовiдведення

613015

Технологiчний процес виробництва олiї та жирiв,
життєдiяльнiсть пiдприємства пов'язанi зi значними
затратами води, тому централiзоване водопостачання
та водовiдведення пiдприємства пiдлягає
Опис
обов'язковому лiцензуванню. Термiн дiї виданої
лiцензiї постiйно продовжується по закiнченнi її
чинностi.

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних
вантажiв автомобiльним транспортом; - внутрiшнi
перевезення небезпечних вантажiв вантажними автомобiлями,
причепами та напiвпричепами

Опис

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв
протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка
протипожежного стану об'єктiв
Опис

Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), знищення,
використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку
наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

062043

Мiнiстерство
транспорту та
зв'язку України.
Головна
необмежений
26.06.2012
державна
iнспекцiя на
автомобiльному
транспортi

Лiцензiю видано на необмежений термiн.

519056

09.07.2010

Державний
департамент
пожежної
безпеки МНС
України

необмежений

Лiцензiю видано на необмежений термiн.

533372

08.07.2010

Комiтет з
контролю за
наркотиками

01.07.2015

Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного звязку сухопутної
рухомої служби

Термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжуватись по
мiрi закiнчення дати дiї лiцензiї.

05-1025813.07.2010
118499

Опис

Український
Державний
центр
радiочастот

23.03.2015

Термiн дiї виданого дозволу буде продовжуватись по
мiрi закiнчення дати дiї дозволу.

Вiнницька
мiська
21034/06/1 03.06.2008
санiтарнонеобмежений
епiдемiологiчна
станцiя

Есплуатацiйний дозвiл для потужностей (об'єктiв) з
виробництва, переробки або реалiзацiї харчових продуктiв
Опис

Виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях та
установках з використанням нетрадицiйних або
поновлюваних джерел енергiї

Лiцензiю видано на необмежений термiн

501409

Опис

Транспортування теплової енергiї магiстральними та
мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами

Постачання теплової енергiї

25.05.2010

Вiнницька
обласна
державна
адмiнiстрацiя

30.09.2014

Термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжуватись по
мiрi закiнчення дати дiї лiцензiї.

507840

Опис

11.11.2019

Термiн дiї виданого дозволу буде продовжуватись по
мiрi закiнчення дати дiї дозволу.

507839

Опис

15.06.2010

Нацiональна
комiсiя
регулювання
енергетики
України (
НКРЕ)

25.05.2010

Вiнницька
обласна
державна
адмiнiстрацiя

30.09.2014

Термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжуватись по
мiрi закiнчення дати дiї лiцензiї.

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

Місцезнаходження об'єднання

Асоцiацiя пiдприємств по
виробництву i переробцi
рослинних олiй та жирiв
"Укролiяпром"

м.Київ, вул.Б.Грiнченка, 1

Опис

Мiж Товариством та Асоцiацiєю укладено договiр про взаємовiдносини по
виробництву i переробцi рослинних олiй та жирiв. Даний договiр дiє з 01.01.2012 року
до 31.12.2016 року. Предметом договору є спiвробiтництво для досягнення статутних
цiлей по наступних напрямках : - сприяння розвитку та стабiльнiй роботi олiйножирової галузi харчової промисловостi України ; - пiдготовка пропозицiй до
нацiональних, державних та мiжгалузевих програм науково-технiчного та соцiально-

економiчного розвитку агропромислового комплексу по олiйно-жировiй галузi з
питань економiки, розробки i реалiзацiї нових ресурсо- та енергозберiгаючих
технологiй i устаткування, якостi продукцiї, стандартизацiї, автоматизацiї i механiзацiї
виробництва, екологiї, охорони працi i пожежної безпеки та iнформацiї; - сприяння
розвитку зовнiшньоекономiчної дiяльностi, спiвробiтництво з державними органами
управлiння, сприяння формуванню сучасної аграрної полiтики в олiйно-жировiй
галузi; органiзацiя аналiтичних та маркетингових робiт в галузi вивчення ринкiв
олiйної сировини та продукцiї олiйно-жирової галузi; вивчення конюктури
внутрiшнього i зовнiшнього ринкiв; сприяння розвитку сучасного менеджменту та
iнших питаннях.

3.8. Інформація про органи управління емітента
Управлiння Товариством здiйснюють: - вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв,
Наглядова рада, Правлiння та Ревiзiйна комiсiя.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Засновник-Органiзацiя
орендарiв Вiнницького
олiйножировог комбiнату

00373758

21034 м.Вiнниця
Немирiвське шосе, 26

0

Засновник-Фонд Державного
майна України

20055032

01032 м.Київ
вул.Кутузова, 18

0

Учасники- юридичнi особи у
кiлькостi 50 осiб

д/н

д/н д/н д/н

94.958

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

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

Учасники-фiзичнi особи у
кiлькостi 12762 чол.

д/н д/н д/н

5.042

Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу- 861 особа. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працiють за сумiсництвом - 8 . Працiвникiв, якi
працюють на умовах неповного робочого часу - 8 осiб. Фонд оплати працi штатних працiвникiв в
2012 роцi склав 27 545,0 тис. грн., всiх працiвникiв- 27 624,8 тис. грн. Фонд оплати працi штатних
працiвникiв в 2011 роцi склав 23 984,1 тис. грн., всiх працiвникiв- 24 103,0 тис. грн. Вiдносно
попереднього року збiльшення фонду оплати працi штатних працiвникiв складає 114,8 %, всiх
працiвникiв- 114,7 %. Всi працiвники пiд час прийому на роботу i в процесi трудової дiяльностi
проходять iнструктажi, навчання та перевiрку знань по забезпеченню потрiбного рiвня
квалiфiкацiї операцiйним потребам виробництва, навчання та перевiрку знань з питань охорони
працi. Органiзацiю навчання та перевiрку знань з питань охорони працi пiд час професiйної
пiдготовки працiвникiв, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї на пiдприємствi здiйснюють
працiвники служби кадрiв та технiки безпеки. Працiвники ряду спецiальностей щорiчно
пiдвищують свiй професiйний рiвень в учбовому комбiнатi з вiдривом та без вiдриву вiд
виробництва. Спецiальнi навчання з питань пiдготовки та перепiдготовки квалiфiкацiї працiвникiв
проводяться за навчальними планами, якi розробляються з урахуванням конкретних потреб
виробництва, видiв робiт, виробничих умов, функцiональних обов'язкiв i затверджуються наказом
по Товариству

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чаленко Дмитро Андрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АВ 058259 16.11.1999 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", заступник директора з комерцiйних питань
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.Повноваження Голови Правлiння:
вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi Товариства без довiреностi, розпоряджатись майном
та коштами Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством та Статутом; дiяти вiд iменi
Товариства, представляє його в установах, пiдприємствах, органiзацiях, вирiшувати питання,
пов`язанi з укладенням договорiв (контрактiв); приймати рiшення щодо порядку використання
коштiв фондiв Товариства; керувати поточними справами Товариства; затверджувати
органiзацiйну структуру, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розпис та проектнокошториснi документи Товариства, посадовi оклади працiвникiв, встановлювати показники,
розмiри та строки премiювання працiвникiв; встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та
тарифи на послуги; видавати накази та розпорядження, якi є обов`язковими для працiвникiв
Товариства; затверджуєвати iнструкцiї, видавати довiреностi та iншi акти з питань дiяльностi
Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння; вiдкривати та
закривати поточнi, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв; приймати на роботу та звiльняти з
роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства,
застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання;
виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;
органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; затверджувати режим
працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку; укладати колективний договiр з
профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим представником трудового колективу;
розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; органiзовувати ведення та зберiгання Книги
протоколiв Правлiння; виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
виконувати iншi функцiї, передбаченi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Обов'язок Голови правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу АТ,
який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає
вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких
iнших пiдприємствах.Призначений Головою Правлiння з 03.08.2007 року, розмiр виплаченої

винагороди за 2012 рiк становив 119439,46 грн.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нечаєв Олександр Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 644201 29.12.1997 Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", заступник Голови Правлiння
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi
Статутом Товариства, а саме : вирiшення питань, пов'язаних з фiнансово-господарською
дiяльнiстю, пiдпорядкований Головi Правлiння, виконує обов'язки Голови Правлiння в перiод його
вiдсутностi, приймає участь в органiзацiї скликання та проведення чергових Загальних зборiв
акцiонерiв. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Розмiр
виплаченої винагороди за 2012 рiк становив 110185,60 грн.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Музика Людмила Арсенiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 535275 21.08.1997 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", головний технолог
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi
Статутом Товариства, а саме : вирiшення питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю, приймає
участь в засiданнях Правлiння, пiдпорядкована Головi Правлiння, приймає участь в органiзацiї
скликання та проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. В даний час обiймає посаду
головного технолога ПАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат". Посадова особа не обiймає
посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член Правлiння винагороди в 2012 роцi не
отримувала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння, головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зоря Iрина Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 464051 21.04.1997 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Радiотон", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi
Статутом Товариства, а саме : вирiшення питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю, приймає
участь в засiданнях Правлiння, пiдпорядкована Головi Правлiння, приймає участь в органiзацiї
скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадовi обов'язки визначенi посадовою
iнструкцiєю : вiдповiдає за ведення бухгалтерського та податкового облiку, зводить фiнанансовi
звiти, вiдповiдає за рух грошових коштiв на пiдприємствi. Посадова особа є головним бухгалтером
ПАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат". Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах.Як член Правлiння винагороди в 2012 роцi не отримувала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Войтенко Валентин Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 102148 14.12.1995 Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", майстер дiльницi
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi
Статутом Товариства, а саме : вирiшення питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю, приймає
участь в засiданнях Правлiння, пiдпорядкований Головi Правлiння,вiдповiдає за дiлянку роботи,
визначену рiшенням Правлiння Товариства, приймає участь в органiзацiї скликання та проведення
Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа є директором гiдрогенiзацiйного заводу ПАТ
"Вiнницький олiйножировий комбiнат". Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. Як член Правлiння винагороди в 2012 роцi не отримував.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Заневчик Мирослав Антонович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 300248 08.07.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", головний iнженер
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi
Статутом Товариства, а саме : вирiшення питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю, приймає
участь в засiданнях Правлiння, пiдпорядкований Головi Правлiння, вiдповiдає за дiлянку роботи,
визначену рiшенням Правлiння Товариства, є обов'язково присутнiм на Загальних зборах
акцiонерiв. Посадова особа є Головним iнженером ПАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат".
Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член Правлiння
винагороди в 2012 роцi не отримував.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пономарчук Вiктор Євгенович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
РФ 4503482701 19.08.2002 паспортним столом №1 Хамовницького ВВС м.Москви
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Вiнницька Промислова Компанiя", заступник Генерального директора
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Повноваження Голови Наглядової ради:
органiзовує роботу Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;
вiдкриває Загальнi збори; головує на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких
повноважень; пiдписує вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою та членами Правлiння,
визначає умови оплати працi посадових осiб ПАТ; погоджує проведення операцiй розпорядження
нерухомим майном Товариства; контролює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;
визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, затверджує рiчний бюджет, бiзнес-плани,
здiйснює контроль за їх реалiзацiєю, затверджує внутрiшнi положення. Обов'язок Голови
Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю Наглядової ради ПАТ "Вiнницький
олiйножировий комбiнат", яка в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та
захищає iнтереси i права акцiонерiв Товариства. У посадової особи Товариства непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких
iнших пiдприємствах. Виплата винагороди Головi Наглядової ради внутрiшнiми документами
Товариства не передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тозлован Василь Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АВ 550846 24.09.2003 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1953
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Вiойл-Агро", начальник вiддiлу служби iнформацiї i безпеки.
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi
Статутом Товариства, а саме : приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу
Головi Наглядової ради та виконує його доручення. Посадова особа обiймає посаду начальника
вiддiлу служби iнформацiї i безпеки ТОВ "Вiойл-Агро", м.Вiнниця, Немирiвське шосе, 26.
Виплата винагороди Членам Наглядової ради внутрiшнiми документами Товариства не
передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прядкiн Кирило Георгiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АВ 007301 14.07.1999 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1982
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Галiтер", менеджер
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi
Статутом Товариства, а саме : приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу
Головi Наглядової ради та виконує його доручення. Посадова особа працює фахiвцем з методiв
розширення ринкiв збуту ТОВ "Лукрум-2007", м.Вiнниця, Немирiвське шосе, 26. Виплата
винагороди Членам Наглядової ради внутрiшнiми документами Товариства не передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чекашкiн Микола Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 613220 27.11.1997 Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", начальник автотранспортного цеху
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi
Статутом Товариства, а саме : приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу
Головi Наглядової ради та виконує його доручення. Посадова особа обiймає посаду начальника
автотранспортного цеху ПАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", м.Вiнниця, Немирiвське
шосе, 26. Виплата винагороди Членам Наглядової ради внутрiшнiми документами Товариства не
передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Репкiн Анатолiй Юрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 299225 07.06.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", iнженер з охорони працi
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi
Статутом Товариства, а саме : приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу
Головi Наглядової ради та виконує його доручення. Посадова особа обiймає посаду начальника
вiддiлу охорони працi ПАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат". Виплата винагороди Членам
Наглядової ради внутрiшнiми документами Товариства не передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Загнiтко Прасковiя Гаврилiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 612184 16.10.1997 Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", начальник виробничих лабораторiй
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi
Статутом Товариства, а саме : приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу
Головi Наглядової ради та виконує його доручення. Посадова особа обiймає посаду начальника
виробничих лабораторiй ПАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", м.Вiнниця, Немирiвське
шосе, 26. Виплата винагороди Членам Наглядової ради внутрiшнiми документами Товариства не
передбачена.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваль Iван Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 902596 04.02.1999 Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", головний механiк
6.1.8. Опис
У посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства, а саме : приймає участь у засiданнях
Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради та виконує його доручення. Посадова
особа обiймає посаду головного механiка ПАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", м.Вiнниця,
Немирiвське шосе, 26. ВВиплата винагороди Членам Наглядової ради внутрiшнiми документами
Товариства не передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крученюк Iрина Андрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АВ 272201 25.09.2001 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1985
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Агроiнтер", перекладач
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi
Статутом Товариства, а саме : приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу
Головi Наглядової ради та виконує його доручення. Є представником акцiонера-юридичної особи
ТОВ "Агроiнтер" (м.Вiнниця, Немирiвське шосе, 26), яка володiє 12 326 658 шт. акцiй Товариства,
або 4,012 % статутного капiталу ПАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат". Виплата винагороди
Членам Наглядової ради внутрiшнiми документами Товариства не передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Островська Тетяна Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 171290 26.03.1996 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Вiойл-Агро", бухгалтер
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi
Статутом Товариства, а саме : приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу
Головi Наглядової ради та виконує його доручення. Посадова особа працює бухгалтером ТОВ
"Вiойл-Агро", м.Вiнниця, Немирiвське шосе, 26. Виплата винагороди Членам Наглядової ради
внутрiшнiми документами Товариства не передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прилипчук Тетяна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 196553 25.06.1996 Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
32
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", майстер змiни
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi
Статутом Товариства, а саме : приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу
Головi Наглядової ради та виконує його доручення. Посадовi обов'язки визначенi Статутом
Товариства, а саме: вирiшує питання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю, приймає участь у
засiданнях Правлiння, пiдпорядкована Головi Правлiння, є обов'язково присутньою на загальних
зборах акцiонерiв. Посадова особа обiймає посаду директора олiйноекстракцiйного цеху ПАТ
"Вiнницький олiйножировий комбiнат", м.Вiнниця, Немирiвське шосе, 26. Як член Правлiння
винагороди за 2012 рiк не отримувала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Решiтник Олена Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 831552 08.09.1998 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1982
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Вiойл-Агро", менеджер зi збуту
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi

Статутом Товариства, а саме : перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться в рiчнiй фiнансовiй
звiтностi, перевiряє фiнансовий стан пiдприємства, рiвень його платоспроможностi,лiквiдностi
активiв.Як Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства, щорiчно звiтує Загальним зборам акцiонерiв про
проведену за звiтний рiк роботу, робить Висновок Ревiзiйної комiсiї та надає Загальним зборам
для затвердження. Посадова особа працює менеджером зi збуту ТОВ "ТД "Олiйно-жирова
компанiя", м.Вiнниця, Немирiвське шосе, 26. Виплата винагороди Членам Ревiзiйної комiсiї
внутрiшнiми документами Товариства не передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скрипак Олеся Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 754600 20.05.1998 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1981
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Вiойл-Агро", адмiнiстратор бази даних
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки виконує
колегiально у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства, приймає участь у проведеннi перевiрок
фiнансового стану пiдприємства, пiдпорядкована Головi Ревiзiйної комiсiї та виконує його
доручення. Посадова особа працює адмiнiстратором бази даних ТОВ "Вiойл-Агро", м.Вiнниця,
Немирiвське шосе, 26. Iнших посад не займала. Виплата винагороди Членам Ревiзiйної комiсiї
внутрiшнiми документами Товариства не передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Огороднiк В'ячеслав Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА 970329 22.09.1992 Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

6.1.4. Рік народження**
1982
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Вiойл-Агро", економiст з фiнансової роботи
6.1.8. Опис
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи Товариства
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки виконує
колегiально у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства, приймає участь у проведеннi перевiрок
фiнансового стану пiдприємства, пiдпорядкована Головi Ревiзiйної комiсiї та виконує його
доручення. Посадова особа працює економiстом з фiнансової роботи ТОВ "Вiойл-Агро",
м.Вiнниця, Немирiвське шосе, 26. Iнших посад не займав. Виплата винагороди Членам Ревiзiйної
комiсiї внутрiшнiми документами Товариства не передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
Правлiння

Чаленко Дмитро
Андрiйович

АВ 058259 16.11.1999
Ленiнським РВ УМВС України
у Вiнницькiй обл.

01.08.2008

12349

0.00395302087

12349

0

0

0

Заступник
Голови
Правлiння

Нечаєв Олександр
Павлович

АА 644201 29.12.1997
Вiнницьким РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член
Правлiння

АА 535275 21.08.1997
Музика Людмила
Ленiнським РВ УМВС України
Арсенiвна
у Вiнницькiй обл.

9582

0.00306728042

9582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.09.1998

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

Член
Правлiння,
головний
бухгалтер

Зоря Iрина
Олександрiвна

АА 464051 21.04.1997
Ленiнським РВ УМВС України
у Вiнницькiй обл.

Член
Правлiння

Войтенко
Валентин
Володимирович

АА 102148 14.12.1995
Старомiським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

11.09.1998

8982

0.00287521527

8982

0

0

0

Член
Правлiння

Заневчик
Мирослав
Антонович

АА 300248 08.07.1996
Ленiнським РВ УМВС України
у Вiнницькiй обл.

11.09.1998

9622

0.00308008477

9622

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Пономарчук
Вiктор Євгенович

1

0.00000032011

1

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Тозлован Василь
Григорович

АВ 550846 24.09.2003
Замостянським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

26.04.2007

1

0.00000032011

1

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Прядкiн Кирило
Георгiйович

АВ 007301 14.07.1999
Замостянським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

24.04.2007

1

0.00000032011

1

0

0

0

РФ 4503482701 19.08.2002
паспортним столом №1
24.04.2007
Хамовницького ВВС м.Москви

Член
Наглядової
ради

Чекашкiн Микола
Iванович

АА 613220 27.11.1997
Старомiським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

11.09.1998

8982

0.00287521527

8982

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Репкiн Анатолiй
Юрiйович

АА 299225 07.06.1996
Ленiнським РВ УМВС України
у Вiнницькiй обл.

11.09.1998

840

0.00026889121

840

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Загнiтко Прасковiя
Гаврилiвна

АА 612184 16.10.1997
Старомiським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

11.09.1998

9982

0.00319532385

9982

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Коваль Iван
Васильович

АА 902596 04.02.1999
Старомiським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

11.09.1998

9342

0.00299045436

9342

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Крученюк Iрина
Андрiївна

АВ 272201 25.09.2001
Замостянським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Островська Тетяна
Анатолiївна

АА 171290 26.03.1996
Замостянським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член
Правлiння

Прилипчук Тетяна
Миколаївна

АА 196553 25.06.1996
Старомiським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Решiтник Олена
Володимирiвна

АА 831552 08.09.1998
Замостянським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

24.04.2007

1

0.00000032011

1

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Скрипак Олеся
Володимирiвна

АА 745600 20.05.1998
Замостянським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

24.04.2007

1

0.00000032011

1

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Огороднiк
В'ячеслав Iванович

АА 970329 22.09.1992
Старомiським РВ УМВС
України у Вiнницькiй обл.

24.04.2007

1

0.00000032011

1

0

0

0

69687

0.02230740667

69687

0

0

0

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи
Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Вiнницька
Промислова
Компанiя"
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

31473165

Місцезнаходження

Дата
Кількість
внесення
акцій
до реєстру
(штук)

21034 Вінницька
Вiнницький р-н
11.07.2006 274377556
м.Вiнниця
Немирiвське шосе, 26

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

Дата
Кількість
внесення
акцій
до реєстру
(штук)
Усього 274377556

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

87.830610062933 274377556

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

0

0

привілейовані
на
пред'явника

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

87.830610062933 274377556

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

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні
0

0

привілейовані
на
пред'явника
0

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

Опис

чергові

позачергові

X
26.04.2012
90.89
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання Робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та
Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 3.
Затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Звiт Правлiння про пiдсумки
дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт
Наглядової ради Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7.
Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 8. Визначення
порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2011 рiк. 9. Прийняття рiшення про
найменування Товариства. 10.Прийняття рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту
Товариства та затвердження Статуту, викладеного в Новiй редакцiї. 11.Прийняття рiшення про
укладання правочинiв (включаючи правочини, пов'язанi з порукою, кредитом, позикою, гарантiєю,
заставою, придбанням або вiдчуженням матерiальних цiнностей), що становлять бiльше 25 вiдсоткiв
(включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi, включаючи затвердження кредитного договору з ПАТ
"Промiнвестбанк", та уповноваження Голови Правлiння на укладення та пiдпис таких правочинiв. 12.
Затвердження Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю. Перелiк
питань для порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв та форма бюлетеня для голосування на
зборах затвердженi Наглядовою радою Товариства. Пропозицiї щодо змiн та доповнень до порядку
денного в установлений законодавством термiн акцiонерами не надавались. Зборами розглянуто всi
питання порядку денного та прийнято рiшення по всiх розглянутих питаннях.

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

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03.06.2010

327/1/10

Державнаї комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000076376

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

312394000

78098500

100

Опис

Товариством випущено в обiг 312 394 000 штук простих iменних акцiй номiнальної вартостi 0,25 грн. на суму 78 098 500,00 грн. Форма
iснування- бездокументарна.Частка акцiй в Статутному капiталi Товариства- 100,00%. Протягом звiтного року торгiвля акцiями ПАТ
"Вiнницький олiйножировий комбiнат" на органiзацiйно оформлених ринках не здiйснювалась,лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових
бiржах не вiдбувалось. Додаткова емiсiя цiнних паперiв не здiйснювалась.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Акцiонерне товариство "Вiнницький олiйножировий комбiнат" засноване вiдповiдно до рiшення
засновникiв про створення акцiонерного товариства шляхом перетворення орендного
пiдприємства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" i було внесено до Державного реєстру
пiдприємств та органiзацiй України 12 березня 1996 року. Виробничий комплекс пiдприємства
розташований на однiй промисловiй дiлянцi. 28 квiтня 2010 року у вiдповiдностi до вимог Закону
України "Про акцiонернi товариства" Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про змiну
органiзацiйно-правової форми акцiонерного товариства i визначено його найменування таким :
Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницький олiйножировий комбiнат". Злиття, подiлу,
приєднання, перетворення в структурi Товариства в звiтному роцi не вiдбувалось.
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
До складу ПАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат" входять : - олiйноекстракцiйний,
гiдрогенiзацiйний та миловарний заводи; - пiдроздiл виробництва фасованої продукцiї; - цех
м'яких маргаринiв, майонезу та вершково-рослинних масел; - дiльниця виробництва водню; дiльниця грануляцiї лушпиння - допомiжнi цехи та дiльницi, якi забезпечують роботу основного
виробництва. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариство не має i створення їх не планується. Ролi та перспективи вiдсутнi. Змiн в
органiзацiйнiй структурi товариства в 2012 роцi не вiдбувалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному роцi не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
В облiкову полiтику, обрану Товариством на 2012 фiнансовий рiк, внесено суттєвi змiни.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Вiнницький ОЖК" складається та подається до НКЦПФР з урахуванням
поступового переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. У вiдповiдностi до листа
НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 07.12.2011р. ПАТ "Вiнницький ОЖК" датою переходу до МСФЗ
обрало 01.01.2012 р. Це означає, що за 2012 рiк у Товариствi рiчна фiнансова звiтнiсть складається
на основi мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку згiдно законодавства України шляхом
трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою
достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ. Ця попередня фiнансова звiтнiсть
складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної
iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з
урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень,
що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013
року. Облiковi полiтики, що їх Товариство використовує у своєму звiтi про фiнансовий стан за
МСФЗ на початок перiоду, можуть вiдрiзнятися вiд тих полiтик, якi Товариство використовувало
на цю саму дату, застосовуючи попереднi ПСБО. Як наслiдок, коригування виникають унаслiдок
подiй та операцiй, що вiдбувались до дати переходу на МСФЗ. Отже, Товариство визнає цi
коригування безпосередньо в нерозподiленому прибутку (або, якщо доречно, в iншiй категорiї
власного капiталу) на дату переходу на МСФЗ. Запаси оцiнюються за найменшою з собiвартостi i
чистої вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в
ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням витрат на завершення i попередньо оцiненi розподiлу i
витрат на продаж. Вартiсть запасiв на основi принципу FIFO включає в себе всi витрати на
придбання, переробку та iншi витрати, понесенi в результатi транспортування запасiв до їх

теперiшнього мiсця розташування та стану. Вартiсть напiвфабрикатiв i готової продукцiї включає
в себе вартiсть сировини i матерiалiв, прямi витрати працi та iншi виробничi витрати, а також
вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають в
себе короткостроковi депозити, грошовi кошти в банках i в касi та в дорозi. Будiвлi, машини i
обладнання, транспортнi засоби облiковуються за iсторичною первiсною вартiстю за
вирахуванням подальшої амортизацiї та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi
Амортизацiя основних засобiв розраховується з використанням лiнiйного методу протягом
передбачуваного строку корисного використання визначених технiчним персоналом
Пiдприємства. Нематерiальнi активи первiсно оцiнюються за вартiстю придбання. Пiсля
первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за вартiстю придбання за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Нематерiальний актив
списується з балансу при його вибуттi або коли Пiдприємство не очiкує отримання економiчних
вигод вiд цього активу. До складу фiнансових доходiв включаються процентнi доходи по
iнвестованим коштам. Процентний дохiд вiдображається по мiрi нарахування у складi прибутку
або збитку, з використанням методу ефективної процентної ставки. До складу фiнансових витрат
включаються процентнi витрати за позиками, дисконт по резервах i умовна винагорода, i визнанi
збитки вiд знецiнення фiнансових активiв (за винятком дебiторської заборгованостi). Витрати на
позики, якi безпосередньо не пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом
квалiфiкованого активу, визнаються у складi прибутку або збитку з використанням методу
ефективної процентної ставки. Товариство здiйснює внески до державного Пенсiйного фонду
України та фондiв соцiального страхування на користь своїх працiвникiв (одноразовi виплати). Цi
внески вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення i включаються до витрат на персонал.
Облiкова полiтика ПАТ "Вiнницький ОЖК" вiдповiдає вимогам дiючого законодавства i наказу по
Товариству про обрану пiдприємством облiкову полiтику на 2012 рiк.
Текст аудиторського висновку
ТОВ "Аудиторська фiрма "Файненс Лоу Аудiт Груп" LLC "Audit Firm " Finenсе Law Audit Group"
код за ЄДРПОУ 37922424 СВIДОЦТВО ПРО ВНЕСЕННЯ ДО РЕЄСТРУ СУБ'ЄКТIВ
АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI №4493 вiд 22.12.2011р. СВIДОЦТВО НКЦПФР ПРО ВНЕСЕННЯ
ДО РЕЄСТРУ АУДИТОРСЬКИХ ФIРМ, НА ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФIНАНСОВИХ
УСТАНОВ, ЩО ЗДIЙСНЮЮТЬ ДIЯЛЬНIСТЬ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ серiї АВ №000053
вiд 21.02.2012р. 03142 , Україна, м. Київ, вул. Доброхотова , буд.7к.10; факс:(0432)67-55-72 ; 067433-21-48; 096-833-38-77;E- mail: af_flag@mail.com; http://af-flag.biz.ua Керiвництву та акцiонерам
публiчного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" АУДИТОРСЬКИЙ
ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) про фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного
товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" станом на 31.12.2012 року 1. Адресат. Звiт
незалежного аудитора призначається для Керiвництва, Правлiння та Наглядової Ради Публiчного
акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат", фiнансовий звiт якого
перевiряється. Аудитор надає згоду в разi прийняття рiшення керiвництвом Товариства щодо
надання цього Звiту незалежного аудитора АКЦIОНЕРАМ та НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIССIЇ по
ЦIННИМ ПАПЕРАМ та ФОНДОВОМУ РИНКУ. 2. Вступний параграф. 2.1. Основнi вiдомостi
про емiтента Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницький олiйножировий
комбiнат". Код за єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 00373758
Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство Мiсцезнаходження 21034, м. Вiнниця, вул.
Немирiвське шосе, 26 Дата державної реєстрацiї Остання реєстрацiя Свiдоцтво про державну
реєстрацiю вiд 14.05.2010 р. серiя А01 №643301 Орган,що видав свiдоцтво Виконком Вiнницької
мiської Ради ( № 1 174 105 0007 000387). Реєстрацiя Статуту Нова редакцiя Статут ПАТ
"Вiнницький ОЖК" в останнiй редакцiї затверджений загальними зборами акцiонерiв ( протокол
№ 1 вiд 26 квiтня 2012 року ) i зареєстрований реєстрацiйною Палатою Виконкому Вiнницької
мiської Ради 17.05.2012р., реєстрацiйний номер - №11741050012000317 Основнi види дiяльностi
Основнi види дiяльностi (КВЕД): 10.41 - Виробництво олiї та тваринних жирiв; 10.42 Виробництво маргарину i подiбних харчових жирiв; 20.11 - Виробництво промислових газiв; 36.00
- Збiр, очищення та постачання води; 46.11 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi

сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та
напiвфабрикатами; 46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та
жирами. 2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики Ми
провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницький
олiйножировий комбiнат" за 2012 рiк, яка складається з звiту про фiнансовий стан на 31 грудня
2012р. та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за
перiод 2012рiк, а також з примiток, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi
пояснення за 2012р., включаючи iнформацiю , яка пояснює вплив переходу з попередньо
застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом - "попередня фiнансова звiтнiсть"). Фiнансова
звiтнiсть ПАТ "Вiнницький ОЖК" складається та подається до НКЦПФР з урахуванням
поступового переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. У вiдповiдностi до листа
НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 07.12.2011р. ПАТ "Вiнницький ОЖК" датою переходу до МСФЗ
обрало 01.01.2012р. Це означає, що за 2012 рiк у Товариствi рiчна фiнансова звiтнiсть складається
на основi мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку згiдно законодавства України шляхом
трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою
достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть складається в
нацiональнiй валютi України - в тисячах гривень. Метою фiнансових звiтiв є надання iнформацiї
про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства, яка є
корисною для широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. ПАТ
"Вiнницький ОЖК" вперше пiдготувало рiчну фiнансову звiтнiсть за МСФЗ, тому вона є
попередньою. Товариство приймає МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової
звiтностi. З цiєю метою Товариство пiдготувало також вступний баланс станом на
01.01.2012р.("дата переходу на МСФЗ") у вiдповiдностi з МСФЗ. Попередню фiнансову звiтнiсть
було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi 1.2
концептуальної основи спецiального призначення, що 'рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ,
як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена
з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї
при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням
можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть
використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi
результатiв аудиторської перевiрки згiдно з Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть", а
також до вимог МСА. Згiдно з пунктом Д 55 МСА 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та
проведення аудиту вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту" (далi - МСА 200) на додаток до
МСА, пiд час виконання аудиту вiд аудитора вимагається дотримання законодавчих або
нормативних вимог. Зокрема, у випадку проведення аудиту фiнансової звiтностi емiтентiв цiнних
паперiв при розкриттi ними iнформацiї аудитор керувався Вимогами до аудиторського висновку,
який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, встановленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. № 1360 (далi - Вимоги). Вимогами передбачено, що
зазначений аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) повинен бути складений
вiдповiдно до вимог МСА, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо
фiнансової звiтностi" (далi - МСА 700), МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного
аудитора" (далi - МСА 705), МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у
звiтi незалежного аудитора" (далi - МСА 706). Пункт 3 МСА 700 мiстить пояснення, що цей МСА
розроблено у контекстi повного комплекту фiнансової звiтностi загального призначення, а МСА
800 "Особливi мiркування - аудити фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до концептуальних
основ спецiального призначення" (далi - МСА 800) розглядає особливi мiркування щодо аудиту
фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення.
Вiдповiдно до пункту 8 МСА 700, посилання на фiнансову звiтнiсть у цьому МСА означає повний
комплект фiнансової звiтностi загального призначення, включаючи пов'язанi примiтки. Згiдно
визначень, наведених в пунктi 7 МСА 700: - фiнансова звiтнiсть загального призначення фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до концептуальної основи загального призначення; -

концептуальна основа загального призначення - концептуальна основа фiнансової звiтностi, яка
вiдповiдає загальним потребам широкого кола користувачiв у фiнансовiй iнформацiї; концептуальна основа спецiального призначення - концептуальна основа фiнансової звiтностi,
призначена для задоволення iнформацiйних потреб конкретних користувачiв. Цi стандарти
вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також вiдповiдного планування й виконання
аудиту з метою одержання об'рунтованої впевненостi в тому, що попередня фiнансова звiтнiсть не
мiстить суттєвих викривлень. В даному висновку (звiтi) висловлення думки зводиться до того,чи
вiдповiдає складена фiнансова звiтнiсть принципам облiкової полiтики , включаючи припущення
управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень. Метою проведення аудиторської
перевiрки, попередньої фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно складання фiнансової
звiтностi, в якiй вiдсутня порiвняльна iнформацiя в межах встановленої концептуальної основи
спецiального призначення. 2.3. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї Аудитор здiйснив
вибiркову перевiрку попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
"Вiнницький олiйножировий комбiнат", яка складає комплект фiнансової звiтностi та включає:
Звiт про фiнансовий станом на 31 грудня 2012р. (форма№1); Звiт про фiнансовi результати за
перiод 2012р.(форма №2); (без порiвняльної iнформацiї) Звiт про рух грошових коштiв за перiод
2012 р.(форма №3) (без порiвняльної iнформацiї) Звiт про змiни у власному капiталi за перiод
2012р.(форма №4) Примiтки до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих
облiкових полiтик та iншi пояснення за 2012р. 2.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за
пiдготовку та достовiрне представлення попередньої фiнансової звiтностi Управлiнський персонал
несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною
концептуальною основою спецiального призначення,описаною в примiтцi "Концептуальна
основа" i за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для
того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та
облiкових оцiнок, у вiдповiдностi до обставин. 2.5. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю
Аудитора є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв
проведеного аудиту. Нами проведено аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi
прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання етичних вимог, а також вiдповiдного планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає
виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку
цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної
облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та
загального подання фiнансової звiтностi. Аудитори вважають, що отримано достатнi i прийнятнi
аудиторськi докази для висловлення власної модифiкованої аудиторської думки. 2.6. Аудиторська
думка Висновок незалежних аудиторiв про фiнансову звiтнiсть ПАТ "Вiнницький ОЖК" за 2012
рiк. Нами проведено аудит фiнансової звiтностi ПАТ "Вiнницький ОЖК", що додається, за перiод
дiяльностi з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року станом на 31 грудня 2012 року, яка
включає: 1. Звiт про фiнансовий станом на 31 грудня 2012р. (форма№1); 2. Звiт про фiнансовi
результати за перiод 2012р.(форма №2); (без порiвняльної iнформацiї) 3. Звiт про рух грошових
коштiв за перiод 2012 р.(форма №3) (без порiвняльної iнформацiї) 4. Звiт про змiни у власному
капiталi за перiод 2012р.(форма №4) 5. Примiтки до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий
виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення за 2012р. Пiдстава для висловлення умовнопозитивної думки: Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних необоротних активiв та запасiв
станом на 31 грудня 2012р., оскiльки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства.
Через характер облiкових записiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити або перевiрити
наявнiсть необоротних активiв та запасiв за допомогою iнших альтернативних аудиторських

процедур. В зв'язку iз тим, що запаси на початок перiоду включаються в визначення фiнансового
результату дiяльностi , ми не змогли визначити, необхiдно чи нi проводити коригування
показникiв результатiв дiяльностi в нерозподiленому прибутку за 2012 рiк. Наш аудиторський
висновок було модифiковано вiдповiдним чином. Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за
винятком можливого впливу питань, про якi йдеться в параграфi "Пiдстава для висловлення
умовно-позитивної думки", попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ "Вiнницький ОЖК" станом на
31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах
вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi 1.2,
включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як
очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату,
коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ
станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання. Ми
звертаємо увагу на Примiтку 1.5, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки
балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу
першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо
увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси
(Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний
дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому
числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити
достовiрне вiдображення фiнансового стану ПАТ "Вiнницький ОЖК" , результатiв його
операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована
щодо цього питання. Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства
"Вiнницький олiйножировий комбiнат", було складено в процесi змiни концептуальної основи з
П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного
товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат", може бути не прийнятною для iнших цiлей.
Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним
органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Директор-аудитор Гавронська
Iрина Юрiївна (Сертифiкат аудитора серiї А №005671, виданий АПУ згiдно рiшення №134 вiд 29
квiтня 2004року, дiю сертифiкату продовжено рiшенням АПУ до 29 квiтня 2014року ). м. Київ, 24
квiтня 2013 року. 2.7. Iнша допомiжна iнформацiя Звiт щодо результатiв виконання додаткових
вимог, визначених "Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики"" затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд
29.09.2011 року №1360. 2.7.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Пiд
вартiстю чистих активiв Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування
iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств здiйснюється згiдно Методичних
рекомендацiй ДКЦПФР щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд
17.11.2004р. №485 з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного
товариства", зокрема п.3 "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть
чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу,товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни
до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального
розмiру статутного капiталу, встановленого законом,товариство пiдлягає лiквiдацiї". Станом на
31.12.12р.Чистi активи ПАТ "Вiнницький ОЖК" складають: 1. Активи - 733 559 тис.грн. 2.
Зобов'язання - 314 324 тис.грн 3. Чистi активи ( рядок 1-рядок 2) - 419 235 тис.грн. 4. Статутний
капiтал (зареєстрований) - 78 099 тис.грн 5. Вiдвернення ( рядок 3-рядок 4) - 341 136 тис.грн.
Заявлений статутний капiтал складає в сумi 78099 тис. грн. Неоплаченого капiталу на кiнець
звiтного перiоду немає. Станом на 31.12.12р. чистi активи дорiвнюють 419235 тис. грн., що
перевищує розмiр статутного капiталу Товариства на 341136 тис. грн., тобто знаходяться у межах
дiючого законодавства та вiдповiдає вимогам п. 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Аудитор
пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПАТ "Вiнницький ОЖК" знаходиться у межах дiючого
законодавства. 2.7.2 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається пiдприємством та подається до НКЦПФР разом

з фiнансовою звiтнiстю. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається пiдприємством та подається до НКЦПФР разом
з фiнансовою звiтнiстю не виявлено. 2.7.3 Виконання значних правочинiв В перевiреному перiодi
органи управлiння Товариства не приймали рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що
перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента. Пiдприємство отримувало позики або кредити на суму,
що перевищують 25 вiдсоткiв активiв на початок звiтного перiоду. Аудитор виконав процедури на
вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону. Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.
70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" мало виконання значних правочинiв ( 10 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Вартiсть активiв
станом на 31.12.2011 року складає 536444 тис.грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала
аудиторським процедурам складає 53 644 тис.грн. Вiд 10-25 %% (53644 -134111тис.грн.) Вiд 25-50
%% (134111 -268221 тис.грн.) Вище 50 %( понад 268221тис.грн.) На пiдставi наданих до
аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось
вимог законодавства виконання значних правочинiв. 2.7.4 Вiдповiдальнiсть стану корпоративного
управлiння , у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства. Метою виконання
процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати
судження щодо: Вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону
України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту, Вiдповiдного подання iнформацiї про
стан корпоративного управлiння у роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння"
рiчного звiту акцiонерного Товариства,яка складається згiдно до вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Комiсiї вiд 30.10.2009 №1355,
зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2010р. за №80/17375. Станом на 31.12.2012р.
власником акцiй, що володiють бiльш нiж 10% статутного капiталу є ТОВ "Вiнницька Промислова
Компанiя" в кiлькостi 274 377 556 штук акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна на суму 68
594 389 грн. (87,83%). - Депозитарiєм , який обслуговує емiсiйний рахунок емiтента є Публiчне
акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"; - Зберiгачем, у якого Емiтентом
вiдкритi рахунки у цiнних паперах власникам акцiй є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ВIОЙЛ-IНВЕСТ". Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ "Вiнницький
ОЖК" здiйснюється вiдповiдно до: - роздiлу 7 Статуту, затвердженого рiшенням загальних зборiв
акцiонерного Товариства ( Протокол №1 вiд 26.04.2012 року). Протягом звiтного року в
акцiонерному Товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - Загальнi
Збори акцiонерiв; - Наглядова рада Товариства; - Правлiння Товариства. - Ревiзiйна Комiсiя.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та
вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв
корпоративного управлiння регламентується положенням Статуту та Положенням про наглядову
раду ( затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №1 вiд 26.04.2012 року)
Статутом передбачено затвердження Положення про правлiння акцiонерного Товариства та
Положення про ревiзiйну комiсiю ( затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол
№ 1 вiд 26.04.2012 року ) Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн,визначений ЗУ
"Про акцiонернi товариства"- до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради
вiдповiдає термiнам визначеним ЗУ "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту . Протягом
звiтного року правлiння Товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською
дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного Товариства.
Органiзацiйною формою роботи правлiння є засiдання , якi проводяться у разi необхiдностi , але
не менше одного разу на рiк ( затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №1 вiд
26.04.2012року ) Змiн у складi правлiння протягом звiтного року не вiдбувалось. Створення
служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного Товариства.
Органами контролю ПАТ "Вiнницький ОЖК" є Ревiзiйна комiсiя Товариства. Фактична реалiзацiя
функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов'язана з перевiркою фiнансово-господарської
дiяльностi акцiонерного Товариства за 2012рiк. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк було розглянуто
та затверджено загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2012року). Спецiальнi
перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились. На дату надання цього

звiту ревiзiйною комiсiєю Товариства завершено перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства (Звiт ревiзiйної комiсiї вiд 24.04.2013 року), проте звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012рiк ще
не затверджувався Загальними зборами акцiонерiв . Звiт ревiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012рiк не мiстить суттєвих зауважень щодо
порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi , й пiдтверджує
достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за 2012рiк. Пiдприємство не володiє даними
про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй за 2012 рiк. В
2012 роцi органи управлiння пiдприємства не приймали рiшення про утворення, припинення фiлiй,
представництв. Вищий орган Товариства не приймав рiшення про зменшення статутного капiталу,
про припинення дiяльностi або оголошення банкрутства Товариства. Згiдно з отриманою на
пiдприємствi iнформацiєю справи про банкрутство пiдприємства за iнiцiативою зовнiшнiх
кредиторiв не порушувались, ухвал про санацiю не виносилось. Особлива iнформацiя була подана
до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та був факт її розмiщення у
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку без порушень та своєчасно За результатами виконаних процедур перевiрки стану
корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до ЗУ " Про акцiонернi
товариства" можна зробити висновок: 1. Прийнята та функцiонуюча система корпоративного
управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам ЗУ " Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту,
2. " Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у рiчному фiнансовому звiтi,
складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Комiсiї вiд 30.10.2009 №1355,
зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2010р. за №80/17375. 2.7.5 Аналiз показникiв
фiнансового стану Фiнансовий стан Товариства характеризується наступними показниками:
Номер п/п Показник Нормативне значення 2012 рiк 1. Аналiз лiквiдностi пiдприємства 1.1
Коефiцiєнт покриття >1 0,70 1.2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,6-0,8 0,59 1.3 Коефiцiєнт
абсолютної лiквiдностi >0 (збiльшення) 0,003 1.4 Чистий оборотний капiтал >0 (збiльшення) -34
859 2. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства 2.1 Коефiцiєнт
платоспроможностi >0,5 0,57 2.2 Коефiцiєнт фiнансування 0,1 -0,43 2.4 Коефiцiєнт маневреностi
власного капiталу >0(збiльшення) -0,08 3. Аналiз дiлової активностi пiдприємства 3.1 Коефiцiєнт
оборотностi запасiв збiльшення 10,33 3.2 Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi
збiльшення 2,98 3.3 Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi збiльшення 3,19 4. Аналiз
рентабельностi пiдприємства 4.1 Коефiцiєнт рентабельностi активiв(ефективностi використання)
>0, збiльшення 0,004 4.2 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу >0 0,006 4.3 Коефiцiєнт
рентабельностi продажу >0 0,014 Аналiз показникiв лiквiдностi пiдприємства здiйснюється за
даними балансу шляхом розрахунку: - коефiцiєнта покриття показує, що на кiнець 2012 року на
кожну грошову одиницю поточних зобов'язань припадає 0,7 грошових одиниць оборотних
активiв; - коефiцiєнта швидкої лiквiдностi, що на кiнець 2012 року дорiвнює 0,59 та показує, що
мобiлiзувавши оборотнi активи в частинi грошових коштiв i коштiв в розрахунках товариство
матиме змогу погасити бiльше половини поточних зобов'язань. - коефiцiєнта абсолютної
лiквiдностi для ПАТ "Вiнницький ОЖК" на 31.12.2012 дорiвнював 0,003. - чистого оборотного
капiталу на 31.12.12 становить 34859 тис. грн. Виходячи з розрахованих показникiв, якi
характеризують лiквiднiсть товариства, можна говорити про його можливостi частково погасити,
при необхiдностi, поточнi зобов'язання в досить короткi строки. Для аналiзу платоспроможностi
ПАТ "Вiнницький ОЖК" було розраховано наступнi коефiцiєнти: - коефiцiєнт платоспроможностi,
який показує, що частка вкладникiв пiдприємства в загальнiй сумi авансованих коштiв, для
аналiзованого пiдприємства на кiнець 2012 року дорiвнював 57%. - коефiцiєнт фiнансування
показує, що на кожну одиницю власного капiталу припадає 0,75 одиниць залученого капiталу;
Розрахованi показники, що характеризують платоспроможнiсть товариства вказують на достатню
фiнансову стiйкiсть аналiзованого пiдприємства. Аналiз рентабельностi ПАТ "Вiнницький ОЖК"
показує, що: - рентабельнiсть активiв показує, що на одну гривню активiв, що постiйно
знаходяться на балансi, отримано 0,004 грн. прибутку; - рентабельнiсть власного капiталу показує,
що на одиницю власного капiталу отриманого 0,006 грн. прибутку; - рентабельнiсть продажу

показує, що в кожнiй гривнi проданої продукцiї 0,014 грн. отриманого прибутку. Аналiз
лiквiдностi балансу станом на 31.12.2012 року тис. грн. Актив Код рядка На кiнець звiтного
перiоду Пасив Код рядка На кiнець звiтного перiоду Платiжний залишок або нестача Найбiльш
лiквiднi активи (А1) 230, 240 350 Негайнi пасиви (П1) 540 - 610 59757 -59407 Активи, що швидко
реалiзуються (А2) 150, 160, 170, 180, 210, 220 66443 Короткостроковi пасиви (П2) 500 - 530 56005
10438 Активи, що повiльно реалiзуються (А3) 100, 110,120, 130, 140, 250, 270 14111 Довгостроковi
пасиви (П3) 480 196748 -182637 Активи, що важко реалiзуються (А4) 80 652655 Постiйнi пасиви
(П4) 380, 430, 630 421049 231606 Баланс 280 733559 Баланс 640 733559 х Лiквiднiсть балансу
визначається спiвставленням загальних сум вищенаведених груп активiв та пасивiв. Оптимальнi
значення такi: А1 > = П1; А2 > = П2; А3 > = П3; А4 < = П4. За даними показниками можна
сказати, що з розглянутих нерiвностей задовольняє умовi оптимальностi друга нерiвностi. На
пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницький
ОЖК" розрахованих за 2012 рiк є пiдстави стверджувати, що прибутковiсть Товариства вплинула
на всi коефiцiєнти станом на 31.12.2012року, якi характеризуються задовiльними показниками
(значеннями). На думку аудитора, для покращення фiнансового стану Товариства необхiдно
здiйснити наступнi заходи : пошук управлiнським персоналом резервiв зниження витрат . 2.7.6
Iдентифiкацiя та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для
отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй
контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через
розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для
отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240" Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до
управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора,
можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконаннi аналiтичнi
процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження. Аудитор
отримав структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб
фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та
огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi ПАТ "Вiнницький ОЖК" внаслiдок шахрайства . 2.8.Основнi вiдомостi про
аудиторську фiрму Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Файненс Лоу Аудiт Груп" Скорочена назва ТОВ "АФ "Ф.Л.А.Г."
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 37922424 Юридична адреса 03142, м.Київ, вул.
Доброхотова будинок 7 к.10 Мiсцезнаходження юридичної особи 01033, м.Київ, вул.
Володимирська будинок 83 Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв, якi
можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть №4493 видане Аудиторською палатою України
22.12.2011 року (АПУ рiшенням №244/4 вiд 22 грудня 2011року). Номер, дата видачi свiдоцтва
про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових
установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї АВ №000053, видане рiшенням
НКЦПФР вiд 21.02.2012року №307, строк дiї до 22.12.2016 року, реєстрацiйний №53. Основнi
вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: На пiдставi договору № 17-01/13А вiд 17
сiчня 2013р. в перiод з 17 сiчня 2013 року по 24 квiтня 2013 року.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;

інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основними видами продукцiї та послуг, що їх надає Товариство є : - заготiвля i переробка насiння
олiйних культур та олiйної сировини; - виробництво олiї рослинної, маргаринової продукцiї,
побiчних продуктiв; - виконання робiт промислового i непромислового характеру: перевезення
пасажирiв та вантажiв автомобiльним транспортом комбiнату; - здiйснення торгiвлi, комерцiйної
дiяльностi, маркетингу, посередницької, зовнiшньоекономiчної та iншої дiяльностi в межах
передбачених чинним законодавством; - виробництво та реалiзацiя кисню, доставка кисню
споживачам, технiчне посвiдчення кисневих балонiв; - зберiгання, використання, транспортування
прекурсорiв; - товариство, вiдповiдно до мети своєї дiяльностi, здiйснює будь-якi види
господарської дiяльностi, за винятком заборонених законодавством України. Виробничий
комплекс ПАТ "Вiнницький олiйножирвий комбiнат" складається з олiйноекстракцiйного,
гiдрогенiзацiйного, миловарного заводiв, цеху фасованої продукцiї, цеху м'яких маргаринiв,
майонезу та вершково-рослинних масел, дiльницi виробництва кисню та дiльницi грануляцiї
лушпиння. Виробничi потужностi олiйноекстракцiйного заводу складають: - по соняшнику
1000т/добу - по сої 550 т/добу - по рiпаку 600 т/добу В звiтному роцi олiйноекстракцiйний завод
переробив 316 160 т насiння соняшнику. Дохiд вiд реалiзацiї послуг по переробцi насiння складає
148 488 тис.грн. В 2012 роцi Товариством вироблено продукцiї: - олiї соняшникової нерафiнованої
- 138 822 т - шроту соняшникового - 105 512 т - шроту рiпакового - 124 948 т Гiдрогенiзацiйний
завод переробляє олiйну сировину в маргариновi напiвфабрикати, саломаси, жири кондитерськi,
жири кулiнарнi. Виробничi потужностi заводу: - саломас нерафiнований 100т/добу; - саломас
рафiнований дезодорований 60т/добу; - олiя дезодорована 50т/добу. Гiдрогенiзацiйним заводом за
звiтний рiк вироблено олiйножирової продукцiї: - саломасiв рафiнованих дезодорованих - 11 103 т
- саломасiв нерафiнованих рiзних марок - 12 167 т - олiї рафiнованої дезодорованої - 9 216 т Дохiд
вiд реалiзацiї послуг по виробництву маргаринової продукцiї та олiї дезодорованої складає 26 784
тис. грн. Виробництво фасованої продукцiї: Виробничим пiдроздiлом розфасовано 3 517 т олiї i
надано послуг по фасуванню на суму 4 921 тис. грн. Виробництво майонезiв, м'яких маргаринiв та
вершково-рослинних масел: В звiтному перiодi цехом виготовлено маргаринiв 12 280 т.
Пiдприємство реалiзувало послуг по виробництву такої продукцiї на суму 7 415 тис. грн.
Виробництво кисню та водню: Окремим допомiжним пiдроздiлом - дiльницею виробництва водню
та кисню було вироблено 257 тис. куб. м. кисню та реалiзовано на загальну суму 966 тис. грн.
Грануляцiя соняшникового лушпиння: Дiльницею було вироблено лушпиння соняшникове
гранульоване 15 300 тон, надано послуг на суму 2 645 тис. грн. Через вiдсутнiсть обiгових коштiв
комбiнат майже повнiстю працює на давальницькiй сировинi, вiдповiдно, збутом продукцiї
займаються постачальники сировини.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Протягом 2012 року було придбанно i введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 4 350,0
тис.грн. Основнi засоби, якi були непридатними для подальшої експлуатацiї, протягом року
списувалися (лiквiдовувалися). За 2012 рiк таких основних засобiв списано на суму 3 150 тис.грн i
оприбутковано запасних частин та матерiалiв вiд їх демонтажу на суму 1939 тис.грн. В звiтному
роцi списано: прибудову до складу насiння на суму 74 835,24 грн; складу насiння з галереєю на
суму 924 838,76 грн.; ваги залiзничнi- 927 784,8 грн.; тепловоз ТГМ4А983 - 77 999,99 грн.;
автомобiлерозгрузчик гiдравлiчний У-АРТ-2120 -305 368,78 грн. В 2012 роцi Товариством
розпочато будiвництво нового олiйно-екстракцiйного заводу для переробки насiння соняшника,
рiпака та сої. Продуктивнiсть пiдготовчого вiддiлення та олiйнопресового цеху по переробцi
насiння соняшника- 1800 тонн на добу. Здiйснюється будiвництво цеху екстракцiї i цеху
дистиляцiї з впровадженням автоматизованої системи управлiння технологiчним
ппроцесом.Будується вiддiлення грануляцiї шроту. Заплановано переобладнання елеватора шроту

для приймання, зберiгання i видачi жмиху i шроту, елеватора насiння, призначеного для
приймання, транспортування, очищення та зберiгання олiйного насiння та дiльницi жирової
сировини; будiвництво транспортних галерей подачi насiння, iнженерних комунiкацiй,
зпгрузочних естакад; модернiзацiя загрузки шроту в автотранспорт i залiзничний
транспорт.Проведена реконструкцiя бiологiчної очистки господарсько-побутових та виробничих
стiчних вод комбiнату.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Зарахування на баланс придбаних основних засобiв здiйснюється за первинною вартiстю.
Публiчним акцiонерним товариством "Вiнницький олiйножировий комбiнат" в звiтному роцi були
придбаннi та введенi в експлуатацiю основнi засоби, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи,
бiблiотечнi фонди на суму 4536 тис. грн. Для пiдтримки основних засобiв в належному станi
проводяться капiтальний та поточний ремонти машин, станкiв та iншого виробничого
обладнання.Фiнансування витрат на капiтальне будiвництво здiйснюється за рахунок кредитних
коштiв (фiнансова кредитна лiнiя, надана Публiчним акцiонерним товариством "Акцiонерний
комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" м.Київ). Основнi засоби Товариства розташованi за
його юридичною адресою: м.Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26. Строк корисної експлуатацiї
будiвель та споруд -40 рокiв, обладнання виробничого призначення- 8 рокiв, транспортних засобiв
- 5 рокiв. Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням. За
даними аналiтичного облiку первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 року
складала 483 957 тис. грн., залишкова- 436 616 тис. грн. та знос основних засобiв- 20 341 тис.грн.,
що складає 4,20 % первiсної вартостi ОЗ. Обмежень на використання майна немає. Екологiчнi
фактори не мають суттєвого впливу на використання активiв пiдприємства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
-Недостатня кiлькiсть оборотних коштiв для придбання власної сировини, -високi тарифи на
вартiсть енергоносiїв, газ, -високий рiвень конкуренцiї з боку вiтчизняних виробникiв олiї та
жирiв, -недосконала податкова полiтика, що не сприяє дiяльностi вiтчизняного виробника. Ступiнь
залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень - значна.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
В звiтному роцi за порушення вимог законодавства Товариством сплачено 242,0 тис.грн.
штрафних санкцiй.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
В 2012 роцi для фiнансування виробництва та поповнення обiгових коштiв акцiонерне товариство
використовувало довгостроковi кредитнi ресурси. Робочого капiталу для поточних потреб не
достатньо. На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства
" Вiнницький олiйножировий комбiнат" розрахованих за 2010-2012 роки є пiдстави стверджувати,
що прибутковiсть Товариства вплинула на динамiку всiх показникiв дiяльностi пiдприємства
станом на 31.12.2012 року, якi характеризуються задовiльними показниками (значеннями),
показники дiлової активностi пiдприємства дещо покращились. Для покращення фiнансового

стану Товариства необхiдно активiзувати пошук резервiв зниження витрат управлiнським
персоналом та знизити поточнi зобов'язання.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Протягом 2012 року ПАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат" укладав договори на переробку
сiльгоспподукцiї з давальницької сировини. Станом на 31.12.2012 року невиконаних договорiв
немає.
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)
Правлiнням та Наглядовою радою Товариства розробленi перспективнi напрями подальшої
дiяльностi, спрямованi на пiдвищення ефективностi виробництва, удосконалення органiзацiйної
структури пiдприємства, збереження торгової марки i розширення асортименту, покращення
якостi продукцiї, зменшення теплоенерговитрат, витрат сировини, удосконалення технологiй,
розширення виробництва. В 2013 роцi Товариством планується ввести в експлуатацiю олiйноекстракцiйний завод по переробцi насiння соняшника потужнiстю 1800 тон на добу.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки в звiтному роцi пiдприємством не планувались i не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
В 2012 роцi ПАТ "Вiнницький ОЖК" приймав участь у наступних судових справах : 1. У справi
"Признання права власностi на комплекс будiвель та споруд ПАТ "Вiнницький ОЖК" Товариство
виступило в ролi вiдповiдача. Позивач- фiзична особа Присяжнюк Сергiй Васильович. Справа
розгядалась Ленiнським районним судом м.Вiнницi, Апеляцiйним судом м.Вiнницi, Вищим
спецiалiзованим судом України по розгляду громадянських та кримiнальних справ. Справа
завершена вiдмiною Рiшення Ленiнського районного суду м.Вiнницi, в результатi якого
Публiчним акцiонерним товариством "Вiнницький олiйножировий комбiнат" було отримано
свiдоцтво на право власностi на комплекс будiвель та споруд, що були предметом позову. 2. У
справi "Розiрвання договору оренди земельної дiлянки по вул.А.Iванова в м.Вiнницi" Товариство
виступало в ролi позивача до ТОВ "Фавор", Вiнницької мiської ради, ТОВ "СМУ-2 ЛТД". Справа
розглядалась Господарським судом Вiнницької областi. Станом на 11.10.2012 року судовий процес
завершено.Вiнницькою мiською радою розглядається питання про пiдписання Протоколу про
мирне врегулювання спiрних питань. 3. У справi "Стягнення заборгованостi та сум штрафних
санкцiй в розмiрi 1 112 499,58 грн. Товариство виступало позивачем до ТОВ ВКП "ОЛМА".Справа
розглядалась Господарським судом Чернiгiвської областi. Державним виконавцем здiйснюються
заходи по стягненню заборгованостi. 4.У справi "Претензiя про сплату суми заборгованостi та
штрафних санкцiй на суму 579 650,24 грн. Товариство є кредитором КП ВГР
"Вiнницямiськтеплоенерго". 5. У справi "Стягнення заборгованостi i штрафних санкцiй в сумi 53
964,,17 грн. Товариство виступало позивачем до ПАТ "Шаргородське РП "Агромаш". Справа
розглядалась Господарським судом Вiнницької областi.Судовий процес завершено. Сума позову
погашена вiдповiдачем в повному обсязi. 6. У справi "Звiльнення з-пiд арешту i повернення
помилково сплачених коштiв в сумi 150 000,00 грн. ПАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат"
виступив в ролi позивача до Пiдроздiлу примусового виконання рiшень вiддiлу ДВС Головного
управлiння юстицiї у Вiнницькiй областi та до ТОВ "Українська технологiчно-будiвельна
компанiя". Справа розглядалась Господарським судом Вiнницької областi. Судовий процес

завершено. Грошовi кошти повернено в повному обсязi. 7. У справi "Про стягнення матерiальних
збиткiв, спричинених в результатi ДТП в розмiрi 40 878,01 грн. Товариство виступило позивачем
до фiзичної особи Зайця Вiталiя Миколайовича.Очiкується отримання виконавчого листа iз
Ленiнського районного суду м.Вiнницi. 8. У справi "Про признання незаконними та вiдмiну
рiшень Вiнницької мiської ради (справа № 2а-12747/11)" Товариство виступало в ролi третьої
сторони по позовнiй заявi Прокурора м.Вiнницi до Вiнницької мiської ради. Справа розглядалась
Ленiнським районним судом м.Вiнницi, Апеляцiйним адмiнiстративним судом м.Вiнницi, Вищим
адмiнiстративним судом України. Судовий процес завершений. На пiдставi Постанови Вищого
адмiнiстративного суду України вiд 24.05.2012 року про задоволення касацiйної скарги, рiшення
Вiнницької мiської ради, якi оскаржувались, були вiдмiненi. 9. У справi "Про визнання
незаконними i вiдмiнi рiшень Вiнницької мiської ради( справа № 2127278/2012)" Товариство
виступає позивачем разом з Релiгiйною спiлкою Христа Спасителя м.Вiнницi до Вiнницької
мiської ради (вiдповiдач), ТОВ "Фавор" (третя сторона), ТОВ "СМУ-2 ЛТД" (третя сторона).
Справа розглядалась Ленiнським районним судом м.Вiнницi, Апеляцiйним адмiнiстративним
судом м.Вiнницi. Справа знаходиться в стадiї апеляцiйного виконання.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
1.Рiшення про одержання кредиту було прийнято Загальними зборами акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" 28.04.2011 року. Датою
пiдписання договору на вiдкриття кредитної лiнiї для отримання грошових коштiв в декiлька
етапiв траншами є 19.01.2012 року та договору про внесення змiн до кредитного договору про
вiдкриття невiдновлювальної кредитної лiнiї- 28 квiтня 2012 року ; вид кредитної лiнiї - фiнансова;
сума кредиту - 223717,2 тис.грн. ( або 28,0 мiльйонiв доларiв США); вид процентної ставки плаваюча, процентна ставка становить 9,5 % рiчних та ставка Libor для вiдповiдного
розрахункового перiоду ( на дату подання iнформацiї процентна ставка становить 9,90425 %);
строк, на який укладено договiр кредиту становить 60 мiсяцiв; умови повернення кредиту:
грошовими коштами, шляхом їх перерахування на позичковий рахунок банку за вiльним графiком
повернення коштiв, але не пiзнiше 18.01.2017 року. Забезпечення кредиту здiйснюється
обладнанням, iпотекою майнового комплексу Товариства, в тому числi: комплексом, що
знаходиться на стадiї реконструкцiї, трьох нежитлових будiвель, двох насосних станцiй,
транспорту. Кредитор- ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", код
ЄДРПОУ 00039002, м.Київ,пров.Шевченка,12. Датою одержання першого траншу є 29.02.2012
року. Iнформацiя про вiдкиття кредитної лiнiї розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi
НКЦПФР, оприлюднена в офiцiйному виданнi НКЦПФР "Бюлетень.Цiннi папери України" № 43
за 06.03.2012 року та на власному сайтi Товариства. Протягом звiтного року в загальнодоступнiй
iнформацiйнiй базi НКЦПФР розмiщено ще 45 повiдомлень про отримання коштiв траншами в
межах кредитної лiнiї, якi в зв'язку з обмеженими можливостями програмного продукту по
формуванню рiчної звiтностi емiтента, неможливо розмiсти в повному обсязi в роздiлi "Вiдомостi
щодо особливої iнформацiї, що виникала протягом звiтного перiоду". 2.За результатами звiтного
та попередього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось. 3.Аналiтична довiдка про
результати та аналiз господарювання товариства за останнi три роки (в тис.грн.) Найменування та
перiод показника 2012 р. 2011 р. 2010 р. Усього активiв 733 559 536 464 338 669 Основнi засоби (за
залишковою вартiстю) 463 616 433 616 267 700 Запаси 12 983 15 211 17 435 Власний капiтал 419
235 369 371 198 181 Статутний капiтал 78 099 78 099 78 099 Нерозподiлений прибуток (збиток) -28
378 -35 834 -37 437 Довгостроковi зобов'язання 196 748 64 327 45 245 Поточнi зобов'язання 115
764 101 432 94 170 Чистий прибуток (збиток) 2 229 384 359 Вартiсть чистих активiв 419 235 369
371 198 181 Фiнансовий стан пiдприємства є задовiльним та привабливим для потенцiйних
iнвесторiв.

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

451101

477548

0

0

451101

477548

будівлі та
споруди

300833

331445

0

0

300833

331445

машини та
обладнання

118616

116196

0

0

118616

116196

транспортні
засоби

12651

14433

0

0

12651

14433

інші

19001

15474

0

0

19001

15474

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

451101

477548

0

0

451101

477548

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Строк корисної експлуатацiї будiвель та споруд -40 рокiв, обладнання виробничого призначення- 8
рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв. Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм
прямим призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного року- 451 101
тис.грн., на кiнець звiтного року -477 548 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї складає 23 908
тис.грн. ( з урахуванням iнвестицiйної нерухомостi). За 2012 рiк вибуло основних засобiв на суму
4 057 тис.грн.,введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 14 371 тис.грн., проведено
дооцiнку до справедливої вартостi. Надходження основних засобiв пов'язане з придбанням машин,
обладнання, iнструментiв та приладiв,введенням в експлуатацiю об'єктiв незавершеного
будiвництва. До iнших основних засобiв вiднесено iнвестицiйну нерухомiсть- 13932 тис.грн.
(здавання в оренду примiщень стороннiм органiзацiям),комп'ютерну технiку та офiсне
обладнання-155 тис.грн та iншi основнi засоби- 1 387 тис.грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

419235

369328

Статутний капітал
(тис. грн.)

78099

78099

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

78099

78099

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського
облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87.

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi
активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(419235.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного
капiталу(78099.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу
України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

149966

X

X

Кредит, наданий
юридичною особою ТОВ "Вартомiо
Холдiнгз Лiмiтед"

22.06.2011

29334

5

21.06.2016

Банк України

22.04.2012

120632

9.5

30.01.2017

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1137

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

161407

X

X

Усього зобов'язань

X

312510

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Товариству надано довгостроковий кредит юридичною особою ТОВ "Вартомiо Холдiнгз
Лiмiтед", кредит отримано на поповнення оборотних коштiв пiдприємства.Банкiвський
кредит отримано на поповнення оборотних коштiв та завершення будiвництва олiйноекстракцiйного заводу по переробцi насiння соняшника потужнiстю 1800 тон на добу.
Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом склала 1148 тис. грн. До iншої кредиторської
заборгованостi вiднесено: вiдстроченi податковi зобов'язання- 46782 тис.грн.; за товари,
роботи, послуги- 56005 тис.грн.; з одержаних авансiв- 6589 тис.грн.; зi страхування- 461
тис.грн.; з оплати працi-1148 тис.грн. та iншi поточнi зобов'язання- 50422 тис.грн.

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

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний вид
продукції

у натуральній
формі
(фізична од.
вим.)

у
грошовій
формі
(тис.грн.)

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
у
у відсотках до
формі
грошовій
всієї
(фізична од. формі (тіс. реалізованої
вим.)
грн.)
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Переробка насiння
та виробництво
олiї неочищеної

138 822 т

122456

74.3

138 822 т

122456

74.3

2

Маргарин i
продукти
аналогiчнi

11 633 т

5934

3.6

11 633 т

5934

3.6

3

Жири рослиннi,
олiї та їх фракцiї
гiдрогенiзованi i
етерифiкованi

12 167 т

16148

9.8

12 167 т

16148

9.8

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi затрати

54.13

2

Витрати на оплату працi

15.43

3

Вiдрахування на соцiальнi
заходи

5.62

4

Амортизацiя

21.18

5

Iншi операцiйнi витрати

3.64

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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

Вид інформації

1

2

3

01.03.2012

01.03.2012

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує
25 відсотків активів емітента

01.03.2012

01.03.2012

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує
25 відсотків активів емітента

19.03.2012

20.03.2012

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

06.04.2012

09.04.2012

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

08.05.2012

10.05.2012

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

12.06.2012

13.06.2012

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

03.07.2012

04.07.2013

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує
25 відсотків активів емітента

31.07.2012

02.08.2012

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

06.08.2012

07.08.2012

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує
25 відсотків активів емітента

06.08.2012

07.08.2012

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

15.10.2012

15.10.2012

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

14.12.2012

17.12.2012

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

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

0

2

2011

1

0

3

2012

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

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

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

X

дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

9

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

4

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

7

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

4

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Інші (запишіть)

д/н

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

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Так

Ні

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): д/н

Ні

Ні

Ні

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

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

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

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства

Ні

X
X
X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Правління або директор
Інше (запишіть)

X
д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитора не змiнювали

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

X

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

X

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Реєстратора змiнено на Зберiгача
цiнних паперiв

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
корпоративного управлiння не затверджувався
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс корпоративного управлiння не оприлюднювався
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2013 | 03 |
число)
18
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницький
олiйножировий комбiнат"

за ЄДРПОУ 00373758

Територія

за КОАТУУ 510137000

Організаційноправова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

112

Орган державного
управління

за КОДУ

0

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

10.41

Середня кількість
працівників

861

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса

21034 Вiнницька область Вiнницький район
м.Вiнниця Немирiвське шосе,26

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

V

Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

564

212

- первісна вартість

011

2010

2010

- накопичена амортизація

012

( 1446 )

( 1798 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

31438

174872

- залишкова вартість

030

433602

463616

- первісна вартість

031

455650

483957

- знос

032

( 22048 )

( 20341 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

25

23

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

17499

13932

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

17499

13932

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

483128

652655

Виробничі запаси

100

15181

12983

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

16

65

Товари

140

14

7

Векселі одержані

150

420

470

- чиста реалізаційна вартість

160

14942

12509

- первісна вартість

161

14983

12551

- резерв сумнівних боргів

162

( 41 )

( 42 )

- за бюджетом

170

16309

14685

- за виданими авансами

180

4960

35635

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

238

3144

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

145

59

- у т.ч. в касі

231

9

10

- в іноземній валюті

240

2

291

Інші оборотні активи

250

1089

1056

Усього за розділом II

260

53316

80904

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

536444

733559

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

78099

78099

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

326953

369251

Резервний капітал

340

152

263

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-35876

-28378

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

369328

419235

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

1334

1814

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

1334

1814

Довгострокові кредити банків

440

21042

120632

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

29334

Відстрочені податкові зобов’язання

460

43285

46782

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

64327

196748

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

35994

56005

- з одержаних авансів

540

6693

6589

- з бюджетом

550

1062

1137

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

448

461

- з оплати праці

580

1055

1148

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

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

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

56203

50422

Усього за розділом IV

620

101455

115762

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

536444

733559

Примітки

За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012 року на Балансi
Товариства облiковувалися основнi засоби, первiсна вартiсть яких становить
483957 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на
31.12.2012 року становить 20341 тис.грн., залишкова вартiсть -463616 тис.грн.
Накопичена амортизацiя складала 4,20 % первiсної вартостi основних засобiв.
Станом на 31.12.2012 року чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської
заборгованостi складала 12509 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть по
розрахунках з бюджетом станом на 31.12.2012 року становила 1137 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на звiтну дату становить 114614
тис.грн.
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V

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

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

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

010

215728

0

Податок на додану вартість

015

32564

0

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

( 18346 )

(0)

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

035

164818

0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 145991 )

(0)

- прибуток

050

18827

0

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

49505

0

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

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 11334 )

(0)

Витрати на збут

080

( 2048 )

(0)

Інші операційні витрати

090

( 50427 )

(0)

Валовий:

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

091

(0)

(0)

- прибуток

100

4523

0

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

3661

0

Інші доходи

130

0

0

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

131

Фінансові витрати

140

( 2802 )

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

5382

0

- збиток

175

(0)

(0)

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

176

0

0

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

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 3153 )

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

2229

0

- збиток

195

(0)

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

2229

0

- збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

230

93258

0

Матеріальні затрати

Витрати на оплату праці

240

26579

0

Відрахування на соціальні заходи

250

9682

0

Амортизація

260

36495

0

Інші операційни витрати

270

6263

0

Разом

280

172277

0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

312394000

312394000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

312394000

312394000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00714

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

0.00714

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

Фiнансовий результат вiд дiяльностi Товариства в 2012 роцi- чистий прибуток
у сумi 2229 тис.грн.
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Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

198044

0

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

5777

0

Повернення авансів

030

9977

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

4

0

Бюджету податку на додану вартість

040

14445

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

539

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

6

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

13

0

Інші надходження

080

225896

0

Товарів (робіт, послуг)

090

( 168723 )

(0)

Авансів

095

( 10838 )

(0)

Повернення авансів

100

( 295 )

(0)

Працівникам

105

( 22555 )

(0)

Витрат на відрядження

110

( 130 )

(0)

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

Витрачання на оплату:

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

(0)

(0)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 4598 )

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 11107 )

(0)

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

130

( 5447 )

(0)

Цільових внесків

140

( 603 )

(0)

Інші витрачання

145

( 141371 )

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

89034

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

89034

0

- фінансових інвестицій

180

9

0

- необоротних активів

190

1109

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

203172

0

- фінансових інвестицій

240

( 112 )

(0)

- необоротних активів

250

( 160145 )

(0)

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

( 245026 )

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-200993

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-200993

0

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

133169

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 21010 )

(0)

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

112159

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

112159

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

200

0

Залишок коштів на початок року

410

147

147

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

3

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Залишок коштів на кінець року

430

350

147

Примітки

Станом на початок звiтного року залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв
становить - 147 тис. грн. Залишок грошових коштiв на 31.12.2012 року -350,0
тис.грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод - 200,0 тис.грн.(надходження).
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Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

78099

0

0

326953

152

-35876

0

0

369328

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

78099

0

0

326953

152

-35876

0

0

369328

Залишок на початок року
Коригування:

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

52156

0

0

0

0

52156

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

-5380

0

5380

0

0

0

130

0

0

0

0

0

2229

0

0

2229

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

111

-111

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

9

9

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

-9

-9

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

-4478

0

0

0

0

-4478

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

42298

111

7498

0

0

49907

Залишок на кінець року

300

78099

0

0

369251

263

-28378

0

0

419235

Примітки

На початок звiтного року власний капiтал Товариства складав 369328 тис.грн., а станом на кiнець року -419235
тис.грн. Збiльшення власного капiталу вiдбулось, в основному, за рахунок дооцiнки основних засобiв до їх
справедливої цiни та за рахунок отриманого прибутку. Вiдрахування до резервного капiталу склали 111 тис.грн.
Розмiр статутного капiталу залишився незмiнним.

Керівник

Чаленко Дмитро Андрiйович

Головний бухгалтер

Зоря Iрина Олександрiвна

Інші зміни в капіталі:

Інформація щодо аудиторського висновку
ТОВ "Аудиторська фiрма "Файненс Лоу Аудiт Груп" LLC "Audit Firm " Finenсе Law Audit Group"
код за ЄДРПОУ 37922424 СВIДОЦТВО ПРО ВНЕСЕННЯ ДО РЕЄСТРУ СУБ'ЄКТIВ
АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI №4493 вiд 22.12.2011р. СВIДОЦТВО НКЦПФР ПРО ВНЕСЕННЯ
ДО РЕЄСТРУ АУДИТОРСЬКИХ ФIРМ, НА ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФIНАНСОВИХ
УСТАНОВ, ЩО ЗДIЙСНЮЮТЬ ДIЯЛЬНIСТЬ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ серiї АВ №000053
вiд 21.02.2012р. 03142 , Україна, м. Київ, вул. Доброхотова , буд.7к.10; факс:(0432)67-55-72 ; 067433-21-48; 096-833-38-77;E- mail: af_flag@mail.com; http://af-flag.biz.ua Керiвництву та акцiонерам
публiчного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" АУДИТОРСЬКИЙ
ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) про фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного
товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" станом на 31.12.2012 року 1. Адресат. Звiт
незалежного аудитора призначається для Керiвництва, Правлiння та Наглядової Ради Публiчного
акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат", фiнансовий звiт якого
перевiряється. Аудитор надає згоду в разi прийняття рiшення керiвництвом Товариства щодо
надання цього Звiту незалежного аудитора АКЦIОНЕРАМ та НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIССIЇ по
ЦIННИМ ПАПЕРАМ та ФОНДОВОМУ РИНКУ. 2. Вступний параграф. 2.1. Основнi вiдомостi
про емiтента Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницький олiйножировий
комбiнат". Код за єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 00373758
Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство Мiсцезнаходження 21034, м. Вiнниця, вул.
Немирiвське шосе, 26 Дата державної реєстрацiї Остання реєстрацiя Свiдоцтво про державну
реєстрацiю вiд 14.05.2010 р. серiя А01 №643301 Орган,що видав свiдоцтво Виконком Вiнницької
мiської Ради ( № 1 174 105 0007 000387). Реєстрацiя Статуту Нова редакцiя Статут ПАТ
"Вiнницький ОЖК" в останнiй редакцiї затверджений загальними зборами акцiонерiв ( протокол
№ 1 вiд 26 квiтня 2012 року ) i зареєстрований реєстрацiйною Палатою Виконкому Вiнницької
мiської Ради 17.05.2012р., реєстрацiйний номер - №11741050012000317 Основнi види дiяльностi
Основнi види дiяльностi (КВЕД): 10.41 - Виробництво олiї та тваринних жирiв; 10.42 Виробництво маргарину i подiбних харчових жирiв; 20.11 - Виробництво промислових газiв; 36.00
- Збiр, очищення та постачання води; 46.11 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi
сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та
напiвфабрикатами; 46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та
жирами. 2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики Ми
провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницький
олiйножировий комбiнат" за 2012 рiк, яка складається з звiту про фiнансовий стан на 31 грудня
2012р. та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за
перiод 2012рiк, а також з примiток, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi
пояснення за 2012р., включаючи iнформацiю , яка пояснює вплив переходу з попередньо
застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом - "попередня фiнансова звiтнiсть"). Фiнансова
звiтнiсть ПАТ "Вiнницький ОЖК" складається та подається до НКЦПФР з урахуванням
поступового переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. У вiдповiдностi до листа
НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 07.12.2011р. ПАТ "Вiнницький ОЖК" датою переходу до МСФЗ
обрало 01.01.2012р. Це означає, що за 2012 рiк у Товариствi рiчна фiнансова звiтнiсть складається
на основi мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку згiдно законодавства України шляхом
трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою
достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть складається в
нацiональнiй валютi України - в тисячах гривень. Метою фiнансових звiтiв є надання iнформацiї
про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства, яка є
корисною для широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. ПАТ
"Вiнницький ОЖК" вперше пiдготувало рiчну фiнансову звiтнiсть за МСФЗ, тому вона є
попередньою. Товариство приймає МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової
звiтностi. З цiєю метою Товариство пiдготувало також вступний баланс станом на
01.01.2012р.("дата переходу на МСФЗ") у вiдповiдностi з МСФЗ. Попередню фiнансову звiтнiсть
було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi 1.2
концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ,

як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена
з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї
при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням
можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть
використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi
результатiв аудиторської перевiрки згiдно з Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть", а
також до вимог МСА. Згiдно з пунктом Д 55 МСА 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та
проведення аудиту вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту" (далi - МСА 200) на додаток до
МСА, пiд час виконання аудиту вiд аудитора вимагається дотримання законодавчих або
нормативних вимог. Зокрема, у випадку проведення аудиту фiнансової звiтностi емiтентiв цiнних
паперiв при розкриттi ними iнформацiї аудитор керувався Вимогами до аудиторського висновку,
який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, встановленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. № 1360 (далi - Вимоги). Вимогами передбачено, що
зазначений аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) повинен бути складений
вiдповiдно до вимог МСА, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо
фiнансової звiтностi" (далi - МСА 700), МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного
аудитора" (далi - МСА 705), МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у
звiтi незалежного аудитора" (далi - МСА 706). Пункт 3 МСА 700 мiстить пояснення, що цей МСА
розроблено у контекстi повного комплекту фiнансової звiтностi загального призначення, а МСА
800 "Особливi мiркування - аудити фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до концептуальних
основ спецiального призначення" (далi - МСА 800) розглядає особливi мiркування щодо аудиту
фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення.
Вiдповiдно до пункту 8 МСА 700, посилання на фiнансову звiтнiсть у цьому МСА означає повний
комплект фiнансової звiтностi загального призначення, включаючи пов'язанi примiтки. Згiдно
визначень, наведених в пунктi 7 МСА 700: - фiнансова звiтнiсть загального призначення фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до концептуальної основи загального призначення; концептуальна основа загального призначення - концептуальна основа фiнансової звiтностi, яка
вiдповiдає загальним потребам широкого кола користувачiв у фiнансовiй iнформацiї; концептуальна основа спецiального призначення - концептуальна основа фiнансової звiтностi,
призначена для задоволення iнформацiйних потреб конкретних користувачiв. Цi стандарти
вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також вiдповiдного планування й виконання
аудиту з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що попередня фiнансова звiтнiсть не
мiстить суттєвих викривлень. В даному висновку (звiтi) висловлення думки зводиться до того,чи
вiдповiдає складена фiнансова звiтнiсть принципам облiкової полiтики , включаючи припущення
управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень. Метою проведення аудиторської
перевiрки, попередньої фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно складання фiнансової
звiтностi, в якiй вiдсутня порiвняльна iнформацiя в межах встановленої концептуальної основи
спецiального призначення. 2.3. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї Аудитор здiйснив
вибiркову перевiрку попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
"Вiнницький олiйножировий комбiнат", яка складає комплект фiнансової звiтностi та включає:
Звiт про фiнансовий станом на 31 грудня 2012р. (форма№1); Звiт про фiнансовi результати за
перiод 2012р.(форма №2); (без порiвняльної iнформацiї) Звiт про рух грошових коштiв за перiод
2012 р.(форма №3) (без порiвняльної iнформацiї) Звiт про змiни у власному капiталi за перiод
2012р.(форма №4) Примiтки до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих
облiкових полiтик та iншi пояснення за 2012р. 2.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за
пiдготовку та достовiрне представлення попередньої фiнансової звiтностi Управлiнський персонал
несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною
концептуальною основою спецiального призначення,описаною в примiтцi "Концептуальна
основа" i за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для
того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та

облiкових оцiнок, у вiдповiдностi до обставин. 2.5. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю
Аудитора є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв
проведеного аудиту. Нами проведено аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi
прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання етичних вимог, а також вiдповiдного планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає
виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку
цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної
облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та
загального подання фiнансової звiтностi. Аудитори вважають, що отримано достатнi i прийнятнi
аудиторськi докази для висловлення власної модифiкованої аудиторської думки. 2.6. Аудиторська
думка Висновок незалежних аудиторiв про фiнансову звiтнiсть ПАТ "Вiнницький ОЖК" за 2012
рiк. Нами проведено аудит фiнансової звiтностi ПАТ "Вiнницький ОЖК", що додається, за перiод
дiяльностi з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року станом на 31 грудня 2012 року, яка
включає: 1. Звiт про фiнансовий станом на 31 грудня 2012р. (форма№1); 2. Звiт про фiнансовi
результати за перiод 2012р.(форма №2); (без порiвняльної iнформацiї) 3. Звiт про рух грошових
коштiв за перiод 2012 р.(форма №3) (без порiвняльної iнформацiї) 4. Звiт про змiни у власному
капiталi за перiод 2012р.(форма №4) 5. Примiтки до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий
виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення за 2012р. Пiдстава для висловлення умовнопозитивної думки: Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних необоротних активiв та запасiв
станом на 31 грудня 2012р., оскiльки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства.
Через характер облiкових записiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити або перевiрити
наявнiсть необоротних активiв та запасiв за допомогою iнших альтернативних аудиторських
процедур. В зв'язку iз тим, що запаси на початок перiоду включаються в визначення фiнансового
результату дiяльностi , ми не змогли визначити, необхiдно чи нi проводити коригування
показникiв результатiв дiяльностi в нерозподiленому прибутку за 2012 рiк. Наш аудиторський
висновок було модифiковано вiдповiдним чином. Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за
винятком можливого впливу питань, про якi йдеться в параграфi "Пiдстава для висловлення
умовно-позитивної думки", попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ "Вiнницький ОЖК" станом на
31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах
вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi 1.2,
включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як
очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату,
коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ
станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання. Ми
звертаємо увагу на Примiтку 1.5, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки
балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу
першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо
увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси
(Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний
дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому
числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити
достовiрне вiдображення фiнансового стану ПАТ "Вiнницький ОЖК" , результатiв його
операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована
щодо цього питання. Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства
"Вiнницький олiйножировий комбiнат", було складено в процесi змiни концептуальної основи з
П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного
товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат", може бути не прийнятною для iнших цiлей.

Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним
органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Директор-аудитор Гавронська
Iрина Юрiївна (Сертифiкат аудитора серiї А №005671, виданий АПУ згiдно рiшення №134 вiд 29
квiтня 2004року, дiю сертифiкату продовжено рiшенням АПУ до 29 квiтня 2014року ). м. Київ, 24
квiтня 2013 року. 2.7. Iнша допомiжна iнформацiя Звiт щодо результатiв виконання додаткових
вимог, визначених "Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики"" затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд
29.09.2011 року №1360. 2.7.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Пiд
вартiстю чистих активiв Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування
iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств здiйснюється згiдно Методичних
рекомендацiй ДКЦПФР щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд
17.11.2004р. №485 з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного
товариства", зокрема п.3 "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть
чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу,товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни
до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального
розмiру статутного капiталу, встановленого законом,товариство пiдлягає лiквiдацiї". Станом на
31.12.12р.Чистi активи ПАТ "Вiнницький ОЖК" складають: 1. Активи - 733 559 тис.грн. 2.
Зобов'язання - 314 324 тис.грн 3. Чистi активи ( рядок 1-рядок 2) - 419 235 тис.грн. 4. Статутний
капiтал (зареєстрований) - 78 099 тис.грн 5. Вiдвернення ( рядок 3-рядок 4) - 341 136 тис.грн.
Заявлений статутний капiтал складає в сумi 78099 тис. грн. Неоплаченого капiталу на кiнець
звiтного перiоду немає. Станом на 31.12.12р. чистi активи дорiвнюють 419235 тис. грн., що
перевищує розмiр статутного капiталу Товариства на 341136 тис. грн., тобто знаходяться у межах
дiючого законодавства та вiдповiдає вимогам п. 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Аудитор
пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПАТ "Вiнницький ОЖК" знаходиться у межах дiючого
законодавства. 2.7.2 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається пiдприємством та подається до НКЦПФР разом
з фiнансовою звiтнiстю. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається пiдприємством та подається до НКЦПФР разом
з фiнансовою звiтнiстю не виявлено. 2.7.3 Виконання значних правочинiв В перевiреному перiодi
органи управлiння Товариства не приймали рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що
перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента. Пiдприємство отримувало позики або кредити на суму,
що перевищують 25 вiдсоткiв активiв на початок звiтного перiоду. Аудитор виконав процедури на
вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону. Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.
70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" мало виконання значних правочинiв ( 10 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Вартiсть активiв
станом на 31.12.2011 року складає 536444 тис.грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала
аудиторським процедурам складає 53 644 тис.грн. Вiд 10-25 %% (53644 -134111тис.грн.) Вiд 25-50
%% (134111 -268221 тис.грн.) Вище 50 %( понад 268221тис.грн.) На пiдставi наданих до
аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось
вимог законодавства виконання значних правочинiв. 2.7.4 Вiдповiдальнiсть стану корпоративного
управлiння , у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства. Метою виконання
процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати
судження щодо: Вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону
України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту, Вiдповiдного подання iнформацiї про
стан корпоративного управлiння у роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння"
рiчного звiту акцiонерного Товариства,яка складається згiдно до вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Комiсiї вiд 30.10.2009 №1355,
зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2010р. за №80/17375. Станом на 31.12.2012р.
власником акцiй, що володiють бiльш нiж 10% статутного капiталу є ТОВ "Вiнницька Промислова
Компанiя" в кiлькостi 274 377 556 штук акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна на суму 68

594 389 грн. (87,83%). - Депозитарiєм , який обслуговує емiсiйний рахунок емiтента є Публiчне
акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"; - Зберiгачем, у якого Емiтентом
вiдкритi рахунки у цiнних паперах власникам акцiй є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ВIОЙЛ-IНВЕСТ". Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ "Вiнницький
ОЖК" здiйснюється вiдповiдно до: - роздiлу 7 Статуту, затвердженого рiшенням загальних зборiв
акцiонерного Товариства ( Протокол №1 вiд 26.04.2012 року). Протягом звiтного року в
акцiонерному Товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - Загальнi
Збори акцiонерiв; - Наглядова рада Товариства; - Правлiння Товариства. - Ревiзiйна Комiсiя.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та
вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв
корпоративного управлiння регламентується положенням Статуту та Положенням про наглядову
раду ( затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №1 вiд 26.04.2012 року)
Статутом передбачено затвердження Положення про правлiння акцiонерного Товариства та
Положення про ревiзiйну комiсiю ( затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол
№ 1 вiд 26.04.2012 року ) Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн,визначений ЗУ
"Про акцiонернi товариства"- до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради
вiдповiдає термiнам визначеним ЗУ "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту . Протягом
звiтного року правлiння Товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською
дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного Товариства.
Органiзацiйною формою роботи правлiння є засiдання , якi проводяться у разi необхiдностi , але
не менше одного разу на рiк ( затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол №1 вiд
26.04.2012року ) Змiн у складi правлiння протягом звiтного року не вiдбувалось. Створення
служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного Товариства.
Органами контролю ПАТ "Вiнницький ОЖК" є Ревiзiйна комiсiя Товариства. Фактична реалiзацiя
функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов'язана з перевiркою фiнансово-господарської
дiяльностi акцiонерного Товариства за 2012рiк. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк було розглянуто
та затверджено загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2012року). Спецiальнi
перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились. На дату надання цього
звiту ревiзiйною комiсiєю Товариства завершено перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства (Звiт ревiзiйної комiсiї вiд 24.04.2013 року), проте звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012рiк ще
не затверджувався Загальними зборами акцiонерiв . Звiт ревiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012рiк не мiстить суттєвих зауважень щодо
порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi , й пiдтверджує
достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за 2012рiк. Пiдприємство не володiє даними
про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй за 2012 рiк. В
2012 роцi органи управлiння пiдприємства не приймали рiшення про утворення, припинення фiлiй,
представництв. Вищий орган Товариства не приймав рiшення про зменшення статутного капiталу,
про припинення дiяльностi або оголошення банкрутства Товариства. Згiдно з отриманою на
пiдприємствi iнформацiєю справи про банкрутство пiдприємства за iнiцiативою зовнiшнiх
кредиторiв не порушувались, ухвал про санацiю не виносилось. Особлива iнформацiя була подана
до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та був факт її розмiщення у
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку без порушень та своєчасно За результатами виконаних процедур перевiрки стану
корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до ЗУ " Про акцiонернi
товариства" можна зробити висновок: 1. Прийнята та функцiонуюча система корпоративного
управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам ЗУ " Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту,
2. " Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у рiчному фiнансовому звiтi,
складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Комiсiї вiд 30.10.2009 №1355,
зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2010р. за №80/17375. 2.7.5 Аналiз показникiв
фiнансового стану Фiнансовий стан Товариства характеризується наступними показниками:
Номер п/п Показник Нормативне значення 2012 рiк 1. Аналiз лiквiдностi пiдприємства 1.1

Коефiцiєнт покриття >1 0,70 1.2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,6-0,8 0,59 1.3 Коефiцiєнт
абсолютної лiквiдностi >0 (збiльшення) 0,003 1.4 Чистий оборотний капiтал >0 (збiльшення) -34
859 2. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства 2.1 Коефiцiєнт
платоспроможностi >0,5 0,57 2.2 Коефiцiєнт фiнансування 0,1 -0,43 2.4 Коефiцiєнт маневреностi
власного капiталу >0(збiльшення) -0,08 3. Аналiз дiлової активностi пiдприємства 3.1 Коефiцiєнт
оборотностi запасiв збiльшення 10,33 3.2 Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi
збiльшення 2,98 3.3 Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi збiльшення 3,19 4. Аналiз
рентабельностi пiдприємства 4.1 Коефiцiєнт рентабельностi активiв(ефективностi використання)
>0, збiльшення 0,004 4.2 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу >0 0,006 4.3 Коефiцiєнт
рентабельностi продажу >0 0,014 Аналiз показникiв лiквiдностi пiдприємства здiйснюється за
даними балансу шляхом розрахунку: - коефiцiєнта покриття показує, що на кiнець 2012 року на
кожну грошову одиницю поточних зобов'язань припадає 0,7 грошових одиниць оборотних
активiв; - коефiцiєнта швидкої лiквiдностi, що на кiнець 2012 року дорiвнює 0,59 та показує, що
мобiлiзувавши оборотнi активи в частинi грошових коштiв i коштiв в розрахунках товариство
матиме змогу погасити бiльше половини поточних зобов'язань. - коефiцiєнта абсолютної
лiквiдностi для ПАТ "Вiнницький ОЖК" на 31.12.2012 дорiвнював 0,003. - чистого оборотного
капiталу на 31.12.12 становить 34859 тис. грн. Виходячи з розрахованих показникiв, якi
характеризують лiквiднiсть товариства, можна говорити про його можливостi частково погасити,
при необхiдностi, поточнi зобов'язання в досить короткi строки. Для аналiзу платоспроможностi
ПАТ "Вiнницький ОЖК" було розраховано наступнi коефiцiєнти: - коефiцiєнт платоспроможностi,
який показує, що частка вкладникiв пiдприємства в загальнiй сумi авансованих коштiв, для
аналiзованого пiдприємства на кiнець 2012 року дорiвнював 57%. - коефiцiєнт фiнансування
показує, що на кожну одиницю власного капiталу припадає 0,75 одиниць залученого капiталу;
Розрахованi показники, що характеризують платоспроможнiсть товариства вказують на достатню
фiнансову стiйкiсть аналiзованого пiдприємства. Аналiз рентабельностi ПАТ "Вiнницький ОЖК"
показує, що: - рентабельнiсть активiв показує, що на одну гривню активiв, що постiйно
знаходяться на балансi, отримано 0,004 грн. прибутку; - рентабельнiсть власного капiталу показує,
що на одиницю власного капiталу отриманого 0,006 грн. прибутку; - рентабельнiсть продажу
показує, що в кожнiй гривнi проданої продукцiї 0,014 грн. отриманого прибутку. Аналiз
лiквiдностi балансу станом на 31.12.2012 року тис. грн. Актив Код рядка На кiнець звiтного
перiоду Пасив Код рядка На кiнець звiтного перiоду Платiжний залишок або нестача Найбiльш
лiквiднi активи (А1) 230, 240 350 Негайнi пасиви (П1) 540 - 610 59757 -59407 Активи, що швидко
реалiзуються (А2) 150, 160, 170, 180, 210, 220 66443 Короткостроковi пасиви (П2) 500 - 530 56005
10438 Активи, що повiльно реалiзуються (А3) 100, 110,120, 130, 140, 250, 270 14111 Довгостроковi
пасиви (П3) 480 196748 -182637 Активи, що важко реалiзуються (А4) 80 652655 Постiйнi пасиви
(П4) 380, 430, 630 421049 231606 Баланс 280 733559 Баланс 640 733559 х Лiквiднiсть балансу
визначається спiвставленням загальних сум вищенаведених груп активiв та пасивiв. Оптимальнi
значення такi: А1 > = П1; А2 > = П2; А3 > = П3; А4 < = П4. За даними показниками можна
сказати, що з розглянутих нерiвностей задовольняє умовi оптимальностi друга нерiвностi. На
пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницький
ОЖК" розрахованих за 2012 рiк є пiдстави стверджувати, що прибутковiсть Товариства вплинула
на всi коефiцiєнти станом на 31.12.2012року, якi характеризуються задовiльними показниками
(значеннями). На думку аудитора, для покращення фiнансового стану Товариства необхiдно
здiйснити наступнi заходи : пошук управлiнським персоналом резервiв зниження витрат . 2.7.6
Iдентифiкацiя та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для
отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй
контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через
розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для
отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240" Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до
управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора,

можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконаннi аналiтичнi
процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження. Аудитор
отримав структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб
фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та
огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi ПАТ "Вiнницький ОЖК" внаслiдок шахрайства . 2.8.Основнi вiдомостi про
аудиторську фiрму Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Файненс Лоу Аудiт Груп" Скорочена назва ТОВ "АФ "Ф.Л.А.Г."
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 37922424 Юридична адреса 03142, м.Київ, вул.
Доброхотова будинок 7 к.10 Мiсцезнаходження юридичної особи 01033, м.Київ, вул.
Володимирська будинок 83 Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв, якi
можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть №4493 видане Аудиторською палатою України
22.12.2011 року (АПУ рiшенням №244/4 вiд 22 грудня 2011року). Номер, дата видачi свiдоцтва
про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових
установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї АВ №000053, видане рiшенням
НКЦПФР вiд 21.02.2012року №307, строк дiї до 22.12.2016 року, реєстрацiйний №53. Основнi
вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: На пiдставi договору № 17-01/13А вiд 17
сiчня 2013р. в перiод з 17 сiчня 2013 року по 24 квiтня 2013 року.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ "Вiнницький ОЖК" за 2012 рiк,складеної за МСФЗ, що
мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення за 2012р. 1 Змiст Примiток
до фiнансової звiтностi ПАТ "Вiнницький ОЖК" за 2012рiк,складеної за МСФЗ та iнформацiя ,що
пiдлягає розкриттю 1.1 Загальна iнформацiя про пiдприємство 1.2 Основи пiдготовки,
затвердження i подання фiнансової звiтностi 1.3 Суттєвi положення облiкової полiтики 1.4 Iстотнi
облiковi судження,оцiннi значення i допущення 1.5 Узгодження та пояснення щодо переходу на
МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за звiтний рiк у порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю попереднього
року та виправлення помилок. 1.6 Розкриття iнформацiї ,що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi
1.7 Розкриття iншої iнформацiї 1.1 Загальна iнформацiя про пiдприємство Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницький олiйножировий комбiнат ". Код за єдиним
державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 00373758 Органiзацiйно-правова форма
Акцiонерне товариство Мiсцезнаходження 21034, м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26 Дата
державної реєстрацiї Остання реєстрацiя Свiдоцтво про державну реєстрацiю вiд 14.05.2010 р.
серiя А01 №643301 Орган,що видав свiдоцтво Виконком Вiнницької мiської Ради ( № 1 174 105
0007 000387). Реєстрацiя Статуту Нова редакцiя Статут ПАТ "Вiнницький ОЖК" в останнiй
редакцiї затверджений загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 26 квiтня 2012 року ) i
зареєстрований реєстрацiйною Палатою Виконкому Вiнницької мiської Ради 17.05.2012р.,
реєстрацiйний номер - №11741050012000317 Основнi види дiяльностi Основнi види дiяльностi
(КВЕД): 10.41 - Виробництво олiї та тваринних жирiв; 10.42 - Виробництво маргарину i подiбних
харчових жирiв; 20.11 - Виробництво промислових газiв; 36.00 - Збiр, очищення та постачання
води; 46.11 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими
тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами; 46.33 - Оптова торгiвля молочними
продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами. Банкiвськi реквiзити - р/р 26002017412336 у
ВФ АТ "Укрексiмбанк" МФО 302429; - р/р 26003001321378 у АТ "ОТП Банк" МФО 300528; - р/р
26006018100147 у АТ "Пiреус Банк МКБ" МФО 300658; - р/р 26000100010100 у ПАТ "Дойче Банк
ДБУ" МФО 380731; - р/р 26001003172700 у ПАТ "IНГ Банк Україна" МФО 300539; - р/р
26002601004506 у ПАТ "Промiнвестбанк" МФО 300012; - р/р 26008010000843 у ПАТ "Кредит
Європа Банк" МФО 380366. Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (2012 року) становить 899
чоловiк. 1.2 Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi Концептуальною
основою попередньої фiнансової звiтностi ПАТ ""Вiнницький олiйножировий комбiнат"" за рiк,
що закiнчився 31.12.2012 р., є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ,
включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським
персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi,
як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного
пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування
МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСФЗ 1.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ ""Вiнницький олiйножировий комбiнат"" пiдготовлена та складена
методом трансформацiї, який передбачає аналiз кожної статтi фiнансової звiтностi на предмет
вiдповiдностi її оцiнки, визнання та класифiкацiї МСФЗ i побудована на реальних даних
бухгалтерського облiку, який ведеться у вiдповiдностi до прийнятих на даний час бухгалтерських
стандартiв, обраної та впровадженої облiкової полiтики пiдприємства,дiючих МСФЗ та охоплює
перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року. Фiнансова звiтнiсть ПАТ ""Вiнницький
олiйножировий комбiнат"" пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) у редакцiї, затвердженiй Радою по Мiжнародним стандартам фiнансової
звiтностi (Рада по МСФЗ) та розмiщенiй на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України (за
станом на 01.01.2011), а також чинного законодавства. Безперервнiсть дiяльностi. Дана фiнансова
звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно основi принципу безперервностi дiяльностi, який
передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi звичайної господарської дiяльностi.

Продовження i майбутня дiяльнiсть пiдприємства, в значнiй мiрi залежить вiд поточної та
майбутньої економiчної ситуацiї в Українi. Фiнансова звiтнiсть не включає будь-якi коригування у
разi з неможливiстю продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому.
Принцип нарахування. Справжня фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно основi
принципу нарахування. Результати операцiй та iнших подiй визнаються по факту їх здiйснення, а
не в момент отримання або здiйснення платежiв коштами, вiдображаються в облiкових записах i в
фiнансовiй звiтностi перiодiв, яким вони вiдповiдають. 1.3 Суттєвi положення облiкової полiтики
Стислий опис облiкової полiтики Облiковi полiтики, що їх Товариство використовує у своєму звiтi
про фiнансовий стан за МСФЗ на початок перiоду, можуть вiдрiзнятися вiд тих полiтик, якi
Товариство використовувало на цю саму дату, застосовуючи попереднi ПСБО. Як наслiдок,
коригування виникають унаслiдок подiй та операцiй, що вiдбувались до дати переходу на МСФЗ.
Отже, Товариство визнає цi коригування безпосередньо в нерозподiленому прибутку (або, якщо
доречно, в iншiй категорiї власного капiталу) на дату переходу на МСФЗ. Якщо в параграфах 1319 та Додатках Б-Г МСФЗ 1 (Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi)
не визначено iнше, Товариство у своєму звiтi про фiнансовий стан за МСФЗ на початок перiоду
2012року a) визнає всi активи та зобов'язання, визнання яких вимагають МСФЗ; б) не визнає статтi
активiв або зобов'язань, якщо МСФЗ не дозволяють такого визнання; в) перекласифiковує статтi,
якi Товариство визнавало згiдно з попереднiми ПСБО як один вид активу, зобов'язання або
компонента капiталу, але якi згiдно з МСФЗ є iншим видом активу, зобов'язання чи компонента
капiталу; г) застосовує МСФЗ пiд час оцiнювання всiх визнаних активiв та зобов'язань. Запаси
Пiдприємство визначає наступнi види запасiв: o виробничi запаси; o поточнi бiологiчнi активи; o
товари для перепродажу; o незавершене виробництво o готова продукцiя. Запаси оцiнюються за
найменшою з собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як
передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням витрат на завершення i
попередньо оцiненi розподiлу i витрат на продаж. Вартiсть запасiв на основi принципу FIFO
включає в себе всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, понесенi в результатi
транспортування запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування та стану. Вартiсть
напiвфабрикатiв i готової продукцiї включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв, прямi витрати
працi та iншi виробничi витрати, а також вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Пiдприємство регулярно проводить аналiз запасiв, щоб визначити, чи є якi-небудь iндикатори
ушкоджень, застарiння, повiльний рух, або зменшення чистої цiни. Коли такi подiї вiдбуваються,
сума, на яку запаси знецiнилися, повiдомляється в звiтi про прибутки i збитки. Грошовi кошти та
їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають в себе короткостроковi депозити,
грошовi кошти в банках i в касi та в дорозi. Основнi засоби Первiсне визнання будiвель, машин i
устаткування ("ОЗ") ОЗ визнається в якостi активу тiльки тодi, коли: o iснує ймовiрнiсть того, що
Пiдприємство буде отримувати певнi майбутнi економiчнi вигоди; o первiсна вартiсть може бути
оцiнена надiйним способом; o вiн призначений для використання протягом бiльш нiж одного
робочого циклу (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв); Станом на 01.07.2011 року та на 01.07.2012 року у
ПАТ "Вiнницький ОЖК" проведено переоцiнку основних засобiв до рiвня справедливої вартостi
Розрахунок дооцiнки(уцiнки) об'єктiв основних засобiв проведено вiдповiдно до Мiжнародного
стандарту бухгалтерського облiку №16 "Основнi засоби" шляхом залучення незалежного експерта.
При цьому був обраний, передбачений МСБО 16 метод переоцiнки основних засобiв, при якому з
валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу,
виключають будь-яку суму накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки (результати переоцiнки за
вiдповiдними групами основних засобiв вiдображенi в примiтках). Витрати пiсля первiсного
визнання будiвель, машин i устаткування Будь-якi наступнi витрати, збiльшення майбутнiх
економiчних вигод вiд активу, розглядаються в якостi капiталiзацiї. В iншому випадку,
Пiдприємство визнає подальшi витрати, як витрати перiоду, в якому вони були понесенi.
Товариство дiлить всi витрати, пов'язанi з будiвлями, машинами та обладнанням, на наступнi
типи: o поточний ремонт i витрати на ремонт i технiчне обслуговування; o капiтального ремонту, у
тому числi модернiзацiя. Подальша оцiнка майна, машин i устаткування Будiвлi, машини i
обладнання, транспортнi засоби облiковуються за iсторичною первiсною вартiстю за
вирахуванням подальшої амортизацiї та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi

Амортизацiя основних засобiв розраховується з використанням лiнiйного методу протягом
передбачуваного строку корисного використання визначених технiчним персоналом
Пiдприємства. Строки корисного використання об'єктiв основних засобiв є: Будiвлi 40 - 45 рокiв
Машини та устаткування 3 - 20 рокiв Комп'ютери та оргтехнiка 1 - 8 рокiв Транспорт 4 - 7 рокiв
Iнструменти, прилади та обладнання 5 - 20 рокiв Незавершене будiвництво та невстановлене
обладнання - не амортизується. Залишкова вартiсть та строки корисного використання активiв
переглядаються i коригуються на кожну звiтну дату по мiрi необхiдностi. Припинення визнання
Частина майна, машин та обладнання i будь яка значна частина первiсно визнаної вартостi
припиняється при вибуттi або за вiдсутностi майбутнiх економiчних вигод, очiкуваних вiд його
використання або утилiзацiї. Будь який прибуток або збиток вiд списання активу (розрахованi як
рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються в
прибуток або збиток, коли актив буде списаний. Нематерiальнi активи Пiдприємство визнає актив
в якостi нематерiального активу, якщо такий актив вiдповiдає наступним критерiям визнання: o
цiлком iмовiрно, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до
Пiдприємства, i o вартiсть цього активу може бути надiйно оцiнена. Нематерiальнi активи
первiсно оцiнюються за вартiстю придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи
вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд
знецiнення. Нематерiальний актив списується з балансу при його вибуттi або коли Пiдприємство
не очiкує отримання економiчних вигод вiд цього активу. Фiнансовий результат, що виникає при
списаннi або утилiзацiї, розраховується як рiзниця мiж чистим доходом вiд реалiзацiї та
балансовою вартiстю нематерiальних активiв. Якщо нематерiальний актив обмiнюється на
аналогiчний актив, вартiсть придбаного активу становить балансову вартiсть вiдчужуваного
майна. Знецiнення необоротних активiв Товариство оцiнює на кожну звiтну дату балансову
вартiсть своїх необоротних активiв, щоб визначити, чи є об'єктивнi докази, що необоротнi активи
знецiнюються. При наявностi таких ознак розраховується сума очiкуваного вiдшкодування активу
оцiнюється з метою визначення ступеня знецiнення (якщо такий є). Якщо це не представляється
можливим оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування окремого активу, Товариство визначає суму
очiкуваного вiдшкодування суму генеруючої одиницi, до якої належить актив (генеруюча одиниця
активу). Знецiнення дебiторської заборгованостi Товариство формує резерв по сумнiвних боргах
для покриття потенцiйних збиткiв, коли клiєнт може бути не в змозi зробити необхiднi платежi.
При оцiнцi достатностi резерву по сумнiвних боргах керiвництво враховує поточнi економiчнi
умови в цiлому, вiк дебiторської заборгованостi, досвiд Товариства у списаннi дебiторської
заборгованостi, кредитоспроможнiсть клiєнтiв та змiни в умовах населених пунктiв. Економiчнi
змiни, або змiни фiнансового стану окремих клiєнтiв можуть привести до коригувань, пов'язаних з
сумою резерву по сумнiвних боргах в фiнансовiй звiтностi як знецiнення дебiторської
заборгованостi. Списанi борги, якi потiм вiдновилися вiдображаються в фiнансовiй звiтностi через
прибуток або збиток. Фiнансовi доходи i витрати До складу фiнансових доходiв включаються
процентнi доходи по iнвестованим коштам. Процентний дохiд вiдображається по мiрi нарахування
у складi прибутку або збитку, з використанням методу ефективної процентної ставки. До складу
фiнансових витрат включаються процентнi витрати за позиками, дисконт по резервах i умовна
винагорода, i визнанi збитки вiд знецiнення фiнансових активiв (за винятком дебiторської
заборгованостi). Витрати на позики, якi безпосередньо не пов'язанi з придбанням, будiвництвом
або виробництвом квалiфiкованого активу, визнаються у складi прибутку або збитку з
використанням методу ефективної процентної ставки. Витрати на позики, безпосередньо
вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, який обов'язково
потребує суттєвого часу, щоб бути готовим до використання вiдповiдно до намiрiв Товариства або
до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати за
позиками вiдносяться на витрати в перiодi їх виникнення. Витрати на позики включають
процентнi платежi та iншi витрати, понесенi Товариством, пов'язанi iз запозиченнями Курсовi
рiзницi вiдображаються на нетто-основi, або фiнансовi доходи або витрати з фiнансування в
залежностi вiд руху iноземних валют в чистий прибуток або чистий збиток . Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок розраховується за методом зобов'язань стосовно тимчасових рiзниць на
звiтну дату мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей

фiнансової звiтностi. Дивiденди Суми, що пiдлягають виплатi акцiонерам Товариства у виглядi
дивiдендiв визнаються у фiнансовiй звiтностi Товариства за перiод,в якому дивiденди були
затвердженi акцiонерами Товариства. Акцiонерний капiтал Звичайнi акцiї класифiкуються як
капiтал. Виплати працiвникам Товариство здiйснює внески до державного Пенсiйного фонду
України та фондiв соцiального страхування на користь своїх працiвникiв (одноразовi виплати). Цi
внески вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення i включаються до витрат на персонал.
Спiвробiтникам нараховуються витрати по зарплатi в тому звiтному перiодi , в якому була
виконана робота. 1.4 Iстотнi облiковi судження,оцiннi значення i допущення Облiковi судження та
оцiнки Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до оцiнок i припущень, якi впливають на
застосування принципiв бухгалтерського облiку i вiдповiднi суми доходiв i витрат, активiв i
зобов'язань, i розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання. Оцiнки i припущення 'рунтуються на
основi принципу iсторичної вартостi, за винятком будiвель, основних засобiв та iнвестицiйної
власностi, якi вiдображенi за iсторичною первiсною вартiстю. Оцiнки i допущення переглядаються
на постiйнiй основi. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються в тому перiодi, в якому оцiнка була
переглянута, якщо оцiнка впливає тiльки на цей перiод, або в перiодi перегляду та майбутнiх
перiодах, якщо змiна впливає на сьогодення, а також майбутнi перiоди. Функцiональна валюта та
валюта подання Функцiональною валютою є українська гривня ("грн"). Угоди в валютах,
вiдмiнних вiд функцiональної валюти вважаються операцiями з iноземною валютою вiдповiдно до
МСФЗ 21 "Вплив змiн валютних курсiв". Стандарти та iнтерпретацiї З 1 сiчня 2012 року
Товариство застосувало всi новi та переглянутi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
(МСФЗ) , якi мають вiдношення до її дiяльностi. 1.5 Узгодження та пояснення щодо переходу на
МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за звiтний рiк у порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю попереднього
року та виправлення помилок. Пояснення щодо переходу на МСФЗ Вiдповiдно до п.23 МСФЗ 1
Товариство пояснює, як перехiд з попереднiх ПСБО на МСФЗ вплинув на його фiнансовий стан,
фiнансовi результати i грошовi потоки, вiдображенi у звiтностi. Узгодження Для вiдповiдностi
вимогам параграфа 23 перша фiнансова звiтнiсть Товариства, складена за МСФЗ, включає: a)
узгодження його власного капiталу у звiтностi за попереднiми ЗПБО(ПСБО) з його власним
капiталом за МСФЗ для обох дат, а саме: i) дати переходу на МСФЗ станом на 01/01/2012 року, та
ii) дати кiнця найпiзнiшого перiоду, вiдображеного в найостаннiшiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi
суб'єкта господарювання за попереднiми ЗПБО(ПСБО) станом на 31/12/2011 року; Узгодження
власного капiталу станом на 1сiчня 2012року(дата переходу на МСФЗ) Код рядка Статтi балансу
Попереднi ЗПБО(ПСБО) Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ Пояснення Нематерiальнi активи: 010
залишкова вартiсть 564 564 011 первiсна вартiсть 2010 0 2010 012 накопичена амортизацiя 1446 0
1446 020 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 31438 0 31438 Основнi засоби: 0 030 залишкова
вартiсть 433616 -14 433602 списання з балансу iншi необоротнi активи,оскiльки їх не можна було
квалiфiкувати як ОЗ згiдно з МСФЗ 031 первiсна вартiсть 455664 -14 455650 032 знос 22048 0
22048 Довгостроковi бiологiчнi активи: 0 035 справедлива (залишкова) вартiсть 0 036 первiсна
вартiсть 0 037 накопичена амортизацiя 0 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 0 040 якi
облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 0 045 iншi фiнансовi iнвестицiї 9 -9
списання з баланс,оскiльки їх не можна було квалiфiкувати як iнвестицiями згiдно з МСФЗ 050
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 25 0 25 055 Справедлива (залишкова) вартiсть
iнвестицiйної нерухомостi 17499 0 17499 056 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 17499 0
17499 057 Знос iнвестицiйної нерухомостi 0 060 Вiдстроченi податковi активи 0 0 0 065 Гудвiл 0
070 Iншi необоротнi активи 0 080 Усього за роздiлом I 483151 -23 483128 II. Оборотнi активи 0 100
Виробничi запаси 15181 0 15181 110 Поточнi бiологiчнi активи 0 120 Незавершене виробництво 0
130 Готова продукцiя 16 0 16 140 Товари 14 0 14 150 Векселi одержанi 420 0 420 Дебiторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 0 160 чиста реалiзацiйна вартiсть 14942 0 14942 161
первiсна вартiсть 14983 0 14983 162 резерв сумнiвних боргiв -41 0 -41 Дебiторська заборгованiсть
за розрахунками: 0 170 з бюджетом 16306 3 16309 коригування (реклас) з пасиву в актив
передплат в бюджет в сумi 3,0 тис. грн. 180 за виданими авансами 4960 0 4960 190 з нарахованих
доходiв 0 200 iз внутрiшнiх розрахункiв 0 210 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 182 56 238
реклас (коригування) з витрат на майбутнi перiоди 220 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 0 Грошовi
кошти та їх еквiваленти: 0 230 в нацiональнiй валютi 145 0 145 231 у тому числi в касi 9 0 9 240 в

iноземнiй валютi 2 0 2 250 Iншi оборотнi активи 1089 0 1089 260 Усього за роздiлом II 53257 59
53316 270 III. Витрати майбутнiх перiодiв 56 -56 0 реклас (коригування) з витрат на майбутнi
перiоди на iншу поточну дебiторську заборгованiсть 275 IV. Необоротнi активи та групи вибуття 0
0 280 Баланс 536464 -20 536444 I. Власний капiтал 0 300 Статутний капiтал 78099 0 78099 310
Пайовий капiтал 0 320 Додатковий вкладений капiтал 0 330 Iнший додатковий капiтал 326954 -1
326953 Не визнання iншого додаткового капiталу та перенесення його на нерозподiлений
прибуток на дату переходу на МСФЗ 340 Резервний капiтал 152 0 152 350 Нерозподiлений
прибуток (непокритий збиток) -35834 -42 -35876 360 Неоплачений капiтал 0 370 Вилучений
капiтал 0 380 Усього за роздiлом I 369371 -43 369328 II. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
0 400 Забезпечення виплат персоналу 1334 0 1334 410 Iншi забезпечення 0 415 Сума страхових
резервiв 0 416 Сума часток перестраховикiв у страхових резервах 0 417 Залишок сформованого
призового фонду, що пiдлягає виплатi переможцям лотереї 0 418 Залишок сформованого резерву
на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участi у лотереї 0 420 Цiльове фiнансування2 0
430 Усього за роздiлом II 1334 0 1334 III. Довгостроковi зобов'язання 0 440 Довгостроковi кредити
банкiв 21042 0 21042 450 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 0 460 Вiдстроченi податковi
зобов'язання 43285 0 43285 470 Iншi довгостроковi зобов'язання 0 480 Усього за роздiлом III 64327
0 64327 IV. Поточнi зобов'язання 0 500 Короткостроковi кредити банкiв 0 510 Поточна
заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 0 520 Векселi виданi 0 530 Кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги 35994 0 35994 Поточнi зобов'язання за розрахунками: 0
540 з одержаних авансiв 6693 0 6693 550 з бюджетом 1039 23 1062 коригування (реклас) з пасиву в
актив передплат в бюджет в сумi 3,0 тис.грн. та розрахункiв з бюджетом на 20,0тис.грн.станом на
01.01.12 р. 560 з позабюджетних платежiв 0 570 зi страхування 448 0 448 580 з оплати працi 1055 0
1055 590 з учасниками 0 600 iз внутрiшнiх розрахункiв 0 605 Зобов'язання, пов'язанi з
необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 0 610 Iншi поточнi
зобов'язання 56203 0 56203 620 Усього за роздiлом IV 101432 23 101455 630 V. Доходи майбутнiх
перiодiв 0 640 Баланс 536464 -20 536444 Коригування нерозподiлених прибуткiв станом на 1сiчня
2012року(дата переходу на МСФЗ) код рядка Балансу Статтi балансу Стисле пояснення
коригування сума Основнi засоби: 030 залишкова вартiсть списання з балансу iншi необоротнi
активи,оскiльки їх не можна було квалiфiкувати як ОЗ згiдно з МСФЗ -14 031 первiсна вартiсть -14
032 знос 0 045 iншi фiнансовi iнвестицiї списання з балансу,оскiльки їх не можна було
квалiфiкувати як iнвестицiї згiдно з МСФЗ -9 330 Iнший додатковий капiтал Не визнання iншого
додаткового капiталу та перенесення його на нерозподiлений прибуток на дату переходу на МСФЗ
1 550 Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 20,0 тис.грн.коригування при звiрцi
розрахункiв з ДПА -20 350 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Всього коригування
нерозподiлених прибуткiв -42 330 Iнший додатковий капiтал Не визнання iншого додаткового
капiталу та перенесення його на нерозподiлений прибуток на дату переходу на МСФЗ -1 380
Власний капiтал Всього коригування власного капiталу -43 в) якщо Товариство вперше визнало
або сторнувало будь-якi збитки вiд зменшення корисностi при складаннi свого звiту про
фiнансовий стан за МСФЗ на початок перiоду, розкриття iнформацiї, що вимагалося б МСБО
36"Зменшення корисностi активiв", у разi визнання Товариством цих збиткiв вiд зменшення
корисностi або їхнього сторнування у перiодi, що починається з дати переходу на МСФЗ. Станом
на 01.07.2011 року у ПАТ "Вiнницький ОЖК" проведено переоцiнку основних засобiв до рiвня
справедливої вартостi, згiдно з висновками експертно-оцiночної компанiї ПП "Сейл Прайс
Компанi" (результати переоцiнки за вiдповiдними групами основних засобiв вiдображенi в таб.).
тис.грн. Первiсна вартiсть Iнвестицiйна нерухомiсть Земля та будiвлi Машини i обладнання
Комп'ютерна та офiсна технiка Транспортнi засоби Iнструменти прилади та iнвентар Разом На
01.01.2011 13 135 198 140 69 718 634 8 981 3 174 293 781 Вибуття (976, 286) - - 7 - 394 - - 72 -8 481 Введення в експлуатацiю 69 17 420 16 432 21 1 262 460 35 665 Дооцiнка (423 рах) 4 295 93 841
60 171 - 7 940 - 166 248 Дооцiнка (746 рах) - 4 228 - 5 - 237 Закриття зносу при переоцiнцi - - 4 964
- 14 637 - 133 - 3 276 - 47 - 23 057 Уцiнка (975 рах) - -249 - - 112 - - 361 На 31.12.2011 17 499 304
434 131 269 522 14 728 3 579 472 031 Iнвестицiйна нерухомiсть Земля та будiвлi Машини i
обладнання Комп'ютерна та офiсна технiка Транспортнi засоби Iнструменти прилади та iнвентар
Разом На 01.01.2011 - 2 460 6 556 505 1 563 1 862 12 946 Нарахування - 6 108 20 799 38 3 722 374

31 041 Закриття зносу при переоцiнцi - - 4 967 -14 702 - 133 - 3 208 -47 - 23 057 На 31.12.2011 - 3
601 12 653 410 2 077 2 189 20 930 Якщо Товариству стає вiдомо про помилки, зробленi за
попереднiми ЗПБО, узгодження, що їх вимагає параграф 24a) i б), розрiзняють виправлення цих
помилок i змiни в облiкових полiтиках. МСБО 8 не застосовується до змiн в облiкових полiтиках,
якi вносить Товариство, коли вiн вперше застосовує МСФЗ, або до змiн в облiкових полiтиках,
здiйснених до того, як воно вперше подає свою фiнансову звiтнiсть, складену за МСФЗ. Таким
чином, вимоги МСБО 8 до змiн в облiкових полiтиках не застосовуються до першої фiнансової
звiтностi Товариства, складеної за МСФЗ. Якщо протягом перiоду, який охоплюють першу
фiнансову звiтнiсть Товариства, складену за МСФЗ, воно змiнює свої облiковi полiтики або
застосування звiльнень, що надаються цим МСФЗ i має пояснити змiни мiж своєю першою
промiжною фiнансовою звiтнiстю, складеною за МСФЗ, та своєю першою фiнансовою звiтнiстю,
складеною за МСФЗ, вiдповiдно до параграфа 23, та поновити узгодження, що вимагаються в
параграфах 24(а) та (б).
Продовження тексту приміток
1.6 Розкриття iнформацiї ,що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi Грошовi кошти Код рядка 2012
Короткостроковi депозити Грошовi кошти в банку 341 в т.ч. в нацiональнiй валютi 230 49 в
iноземнiй валютi 240 291 Каса 230 10 Грошовi кошти в дорозi Всього: 350 Запаси Код рядка 2012
Готова продукцiя 130 65 Товари для перепродажу 140 7 Сировина 100 7 942 Запаснi частини 100 5
041 Незавершене виробництво 120 0 Всього: 13 055 Торгiвельна та iнша дебiторська
заборгованiсть Код рядка 2012 Довгострокова торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть 050 23 Разом необоротнi торгової та iншої дебiторської заборгованостi
050 23 Поточна торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть 161 12
551 Резерв по сумнiвних боргах 162 (42) Дебiторська заборгованiсть, нетто 160 12 509 Векселi
одержанi 150 470 Аванси, виданi постачальникам 180 953 Авансовi платежi з нерухомостi,
будiвель та обладнання 180 34 682 Витрати майбутнiх перiодiв 210 2 972 Дебiторська
заборгованiсть за позиками Iнша дебiторська заборгованiсть 210 126 ПДВ до вiдшкодування 170
14 645 Прибутковий податок 170 36 Мiсцевi податки передоплати 170 4 Соцiальне страхування
передоплати 210 46 ПДВ кредитних 250 1 056 Всього поточних торгової та iншої дебiторської
заборгованостi 67 499 Всього 67 522 Основнi засоби Первiсна вартiсть основних засобiв станом на
01.01.2012 року та станом на 31.12.2012 року (тис. грн.) представлена наступним чином: Первiсна
вартiсть Iнвестицiйна нерухомiсть Земля та будiвлi Машини i обладнання Комп'ютерна та офiсна
технiка Транспортнi засоби Iнструменти прилади та iнвентар Разом На 01.01.2012 17 499 304 434
131 269 522 14 728 3 579 472 031 Вибуття (976, 286) - - 1 004 - 2 874 - 2 - 156 - 21 - 4 057 Закриття
зносу при переоцiнцi - - 7 310 - 25 995 - 14 - 4 405 - 65 - 37 788 Введення в експлуатацiю 282 5 648
6 604 98 1 364 375 14 371 Дооцiнка(423) 2 991 26 374 18 613 - 4 178 - 52 156 Дооцiнка(746) - - 121 29 - 150 Уцiнка(975) - - 32 - 225 - - 11 - - 268 Реклас - 6 840 6 840 - - - - - 0 На 31.12.2012 13 932 334
950 127 515 604 15 726 3 868 496 595 Накопичений знос основних засобiв станом на 01.01.2012
року, та станом на 31.12.2012 року (тис .грн.) представлено наступним чином: Iнвестицiйна
нерухомiсть Земля та будiвлi Машини i обладнання Комп'ютерна та офiсна технiка Транспортнi
засоби Iнструменти прилади та iнвентар Разом На 01.01.2012 - 3 601 12 653 410 2 077 2 189 20 930
Нарахування - 7 213 24 660 53 3 621 357 35 904 Закриття зносу при переоцiнцi - - 7 309 - 25 995 14 - 4 405 - 65 - 37788 На 31.12.2012 - 3 505 11 319 449 1 293 2 481 19 047 Чиста балансова вартiсть
основних засобiв станом на 01.01.2012 року та станом на 31.12.2012 року (тис. грн.) представлена
наступним чином: Залишкова вартiсть Iнвестицiйна нерухомiсть Земля та будiвлi Машини i
обладнання Комп'ютерна та офiсна технiка Транспортнi засоби Iнструменти прилади та iнвентар
Разом На 01.01.2012 17 499 300 833 118 616 112 12 651 1 390 451 101 На 31.12.2012 13 932 331 445
116 196 155 14 433 1 387 477 548 Кредити та позики Код рядка 2012 Довгостроковi зобов'язання
Забезпеченi банкiвськi кредити 440 120 632 Небанкiвськi кредити 450 29 334 Всього
довгострокових зобов'язань 149 966 Заборгованiсть за нарахованими вiдсотками Вiдсотки по
забезпеченим банкiвським кредитам 610 - Вiдсотки по небанкiвським кредитам 610 628 Всього
заборгованостi по нарахованих процентах 628 Всього: 150 594 Вiдстроченi податковi активи

(зобов'язання) Код рядка 2012 Вiдстроченнi податковi активи 060 Вiдстроченнi податковi
зобов'язання 460 46 782 Всього: 46 782 Забезпечення майбутнiх витрат платежiв Код рядка 2012
Забезпечення виплат персоналу 400 1 814 Всього: 1814 Торгова та iнша кредиторська
заборгованiсть Код рядка 2012 Торгова кредиторська заборгованiсть 530 56 005 Аванси отриманi
540 6 589 Витрати на утримання персоналу 580 1 148 Поточнi зобов'язання за розрахунками зi
страхування 570 461 Iншi податки до сплати 550 1 137 Податковий кредит 610 1 644 Iнша
кредиторська заборгованiсть 610 48 150 Всього: 115 134 Фiнансовий результат Код рядка 2012
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 035 164 818 Собiвартiсть
реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 040 (145 991) Iншi операцiйнi доходи 060 49 505
Адмiнiстративнi витрати 070 (11 334) Витрати на збут 080 (2 048) Iншi операцiйнi витрати 090 (50
427) Iншi фiнансовi доходи 120 3 661 Фiнансовi витрати 140 (2 802) Податок на прибуток вiд
звичайної дiяльностi 180 (3 153) Чистий прибуток 220 2 229 Доходи Код рядка 2012 Рослиннi
масла 035 20 659 Рослиннi жири 035 981 Олiйнi культури та зерновi 035 Додатковi послуги 035
143 178 Всього: 035 164 818 Собiвартiсть Код рядка 2012 Сировина та матерiали 040 63 928
Витрати на утримання персоналу 040 35 176 Амортизацiя 040 27 840 Чисте зниження готової
продукцiї та незавершене виробництво 040 (49) Послуги стороннiх органiзацiй 040 18 812 Iншi
виробничi накладнi витрати 040 284 Всього: 040 145 991 Iншi операцiйнi доходи Код рядка 2012
Прибуток вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 060 3 363 Дохiд вiд операцiйної оренди активiв
060 3 115 Списання кредиторської заборгованостi 060 6 Вiдновлення збитку вiд знецiнення
дебiторської заборгованостi 060 - Штрафи i пенi 060 13 Змiна справедливої вартостi iнвестицiйної
власностi 060 - Змiни в справедливiй вартостi майна, машин i устаткування за рахунок доходу вiд
лiквiдацiйної вартостi 060 1939 Змiна справедливої вартостi основних засобiв та обладнання за
рахунок дооцiнки 060 150 Iншi операцiйнi доходи вiд реалiзацiї запасiв 060 33 707 Iншi доходи 060
7 212 Всього: 060 49 505 Адмiнiстративнi витрати Код рядка 2012 Витрати на утримання
персоналу 070 6 922 Амортизацiя 070 494 Матерiали 070 510 Послуги стороннiх органiзацiй 070 1
360 Iншi витрати 070 2 048 Всього: 070 11 334 Витрати на збут Код рядка 2012 Витрати на
утримання персоналу 080 1 071 Амортизацiя 080 85 Матерiали 080 18 Послуги стороннiх
органiзацiй 080 871 Iншi витрати 080 3 Всього: 080 2 048 Iншi операцiйнi витрати Код рядка 2012
Збиток вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 090 2 742 Знецiнення необоротних активiв 090 4057
Витрати на утримання персоналу 090 428 Амортизацiя 090 149 Знецiнення дебiторської
заборгованостi 090 2 Штрафи i пенi 090 1 Нестачi та втрати 090 133 Змiна справедливої вартостi
основних засобiв та обладнання 090 268 Собiвартiсть реалiзованих iнших запасiв 090 30 975 Iншi
витрати 090 11 672 Всього: 090 50 427
Продовження тексту приміток
Нетто фiнансовi доходи Код рядка 2012 Процентнi доходи 120 4 Курсова рiзниця 120 2 037
Прибуток вiд продажу iноземної валюти 120 1 620 Всього фiнансових доходiв 120 3 661 Вiдсотки
по банкiвським кредитам 140 (785) Вiдсотки по небанкiвським кредитам 140 Курсова рiзниця 140
(2 017) Всього фiнансових витрат 140 (2 802) Чистi фiнансовi доходи 859 Податок на прибуток i
вiдстрочений податковий актив Код рядка 2012 Чистий вiдстрочений податок проаналiзувати
наступним чином: Нарахований податок на прибуток 180 (4 134) Вiдстрочений податковий актив
180 981 Всього: 180 (3 153) Нарахований знос основних засобiв Код рядка 2012 Собiвартiсть
реалiзованої продукцiї 260 35 176 Адмiнiстративнi витрати 260 494 Витрати на збут 260 85 Iншi
операцiйнi витрати 260 149 Всього: 260 35 904 Витрати на утримання персоналу Код рядка 2012
Виробничий персонал 240,250 27 840 Адмiнiстративний персонал 240,250 6 922 Персонал по збуту
240,250 1 071 Iнший персонал 240,250 428 Всього: 240,250 36 261 Власний капiтал Власний
капiтал Товариства станом на 31.12.2012 року склав 419234 тис. грн. Структура власного капiталу
Товариства має наступний вигляд: тис. грн. Складовi власного капiталу 01.01.2012р.по Балансу
пiдприємства тис .грн. 31.12.2012 р. по Балансу пiдприємства тис. грн. Статутний капiтал 78099
78099 Iнший додатковий капiтал 326953 369251 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 35876 -28378 Резервний капiтал 152 263 Усього за власним капiталом 369328 419235 1.7 Розкриття
iншої iнформацiї Вартiсть чистих активiв Товариства. Визначення вартостi чистих активiв

Товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (Необоротнi активи + Оборотнi активи +
Витрати майбутнiх перiодiв) - (Довгостроковi зобов'язання + Поточнi зобов'язання + Забезпечення
наступних виплат i платежiв + Доходи майбутнiх перiодiв). Чистi активи Товариства на 31.12.2012
року згiдно з вищезазначеною формулою складають 419235 тис.грн.(733559-314324 ) . тис. грн.
Показник на 01.01.2012р. на 31.12.2012р. Розрахункова вартiсть чистих активiв 369328 419235
Статутний капiтал 78099 78099 Виходячи iз проведеного розрахунку, чистi активи перевищують
Статутний капiтал Товариства на 341136 тис. грн., що вiдповiдає вимогам п. 3 статтi 155
Цивiльного кодексу України. Корпоративне управлiння та внутрiшнiй аудит. Органiзацiйна
структура ПАТ "Вiнницький ОЖК" : Корпоративне управлiння ПАТ "Вiнницький ОЖК"
зосереджується на створеннi системи важелiв i противаг, що забезпечують узгодження iнтересiв
Наглядової ради та Правлiння Товариства, акцiонерiв та iнших зацiкавлених осiб. Органами
управлiння ПАТ "Вiнницький ОЖК" є: " Загальнi Збори Товариства; " Наглядова рада Товариства;
" Правлiння Товариства. Органами контролю ПАТ "Вiнницький ОЖК" є: " Ревiзiйна комiсiя
Товариства; Загальнi Збори ПАТ "Вiнницький ОЖК" є вищим органом Товариства, що вирiшує
питання, вiднесенi до його компетенцiї законодавством України та Статутом. До виключної
компетенцiї Загальних Зборiв вiдносяться: " Визначення основних напрямiв дiяльностi
Товариства; " Внесення змiн до Статуту; " Прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
" Прийняття рiшення про змiну типу товариства; " Прийняття рiшення про розмiщення акцiй; "
Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу; " Прийняття рiшення про зменшення
статутного капiталу; " Прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю; " Затвердження
положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також внесення
змiн до них; " Затвердження рiчного звiту; " Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом; " Прийняття рiшення про викуп Товариством
розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй , визначених ст. 68 ЗУ "Про
акцiонернi товариства"; " Прийняття рiшення про форму iснування акцiй; " Затвердження розмiру
рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом; " Прийняття рiшень з питань
порядку проведення Загальних зборiв; " Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами Наглядової ради; " Прийняття рiшення про припинення (включаючи
дострокове) повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом; "
Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), прийняття рiшення про припинення (включаючи
дострокове) їх повноважень; " Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора); " Прийняття
рiшення про видiл та про припинення (лiквiдацiю, реорганiзацiю) Товариства, крiм випадкiв,
передбачених законом, обрання комiсiї з припинення (лiквiдацiйної комiсiї), затвердження
порядку та строкiв припинення (лiквiдацiї, реорганiзацiї), порядку розподiлу мiж акцiонерами
майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного
(передавального, розподiльчого) балансу (акта); " Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора); " Затвердження принципiв
(Кодексу) корпоративного управлiння Товариства: " Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних
зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; " Прийняття рiшення про розмiщення
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства; " Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "Вiнницький ОЖК" ; " Вирiшення iнших питань, що
належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно з Статутом або законом. Наглядова
рада ПАТ "Вiнницький ОЖК" є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть
Правлiння. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань,
передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними
зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: " Затвердження в межах своєї
компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Страхової компанiї, за
винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю; "

Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв
вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законом, пiдготовка порядку денного та
проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; "
Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; " Прийняття рiшення про розмiщення
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ
"Вiнницький ОЖК" ; " Прийняття рiшення про викуп розмiщених iнших, крiм акцiй, цiнних
паперiв: " Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених
законом; " Обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства; "
Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння,
встановлення розмiру їхньої винагороди; " Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або
члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме
повноваження Голови правлiння; " Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв,
встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; "
Обрання аудитора (аудиторiв) ПАТ "Вiнницький ОЖК" та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; " Визначення дати складення
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у
межах граничного строку, визначеного законом; " Визначення дати складення перелiку акцiонерiв,
якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до закону; " Вирiшення
питань про участь ПАТ "Вiнницький ОЖК" у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях (асоцiацiях), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних
осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) юридичних осiб, частками
(акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє ПАТ "Вiнницький ОЖК" , про створення та
припинення (закриття) вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, про затвердження
положень про вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариства; " Вирiшення питань, передбачених
законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; " Визначення
ймовiрностi визнання неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх
виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; " Прийняття рiшення про
обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна ПАТ "Вiнницький ОЖК" та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; " Прийняття рiшення про
обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; " Надсилання в порядку, передбаченому законом,
письмових пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами,
що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй ПАТ "Вiнницький ОЖК" ; " Прийняття
рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби
внутрiшнього аудиту); " Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного
секретаря; " Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi
передаються їм для вивчення та пiдготовки; " У випадках, передбачених законом, прийняття
рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є
заiнтересованiсть; " Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу ПАТ
"Вiнницький ОЖК" в межах, дозволених законом та Статутом; " Визначення поточних напрямiв
дiяльностi ПАТ "Вiнницький ОЖК" , затвердження рiчних планiв розвитку; " Затвердження
принципiв органiзацiйно-управлiнської структури ПАТ "Вiнницький ОЖК" " Надання згоди
Головi Правлiння на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства значних правочинiв (у т.ч.
договорiв, угод, попереднiх договорiв): - якщо ринкова вартiсть майна або послуг (крiм послуг
страхування та/або перестрахування) , що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, - якi стосуються питань
управлiння ПАТ "Вiнницький ОЖК" , чи iнших подiбних угод (договорiв), вiдповiдно до яких
дiяльнiсть Товариства може управлятися iншою особою або оперативне управлiння Товариства
може здiйснюватися iншою особою, - про партнерство, спiльну дiяльнiсть, розподiл прибутку або
iнших подiбних правочинiв, за якими прибуток Товариства буде або може розподiлятися з iншою
юридичною та (або) фiзичною особою; " Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття
заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; " Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння,
керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв з метою забезпечення вiдповiдностi
господарської дiяльностi Товариства, її вiдокремлених структурних пiдроздiлiв чинному
законодавству України, Статуту Товариства, положенням про вiдокремленi пiдроздiли, правилам,
процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в
ПАТ "Вiнницький ОЖК" норм чинного законодавства України; " Надання вiд iменi ПАТ
"Вiнницький ОЖК" згоди на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами
Товариства значних правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "Вiнницький ОЖК" , - про партнерство,
розподiл прибутку або iнших подiбних правочинiв, за якими прибуток пiдроздiлу буде або може
розподiлятись з iншою юридичною та (або) фiзичною особою; " Вирiшення питань про створення
та припинення (закриття) вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, про затвердження
положень про вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариства; " Прийняття будь-яких кадрових
рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо
керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; " Прийняття рiшення про проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, її
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; " Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i
внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором ПАТ "Вiнницький
ОЖК", державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; "
Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
законом або Статутом ПАТ "Вiнницький ОЖК" . ПАТ "Вiнницький ОЖК" пiд час виконання своїх
функцiй керується нормативно-правовими актами України: Конституцiєю України вiд 28 червня
1996 року; Цивiльним кодексом України вiд 16.01.2003 № 435-IV/; Господарським кодексом
України вiд 16.01.2003 № 436-IV; Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" вiд 28.11.2002 № 249-IV; Законом України
"Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV; Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-ХIV/; iншими Закони
України.
Продовження тексту приміток
Управлiння ризиками Товариства : Ризик для Товариства - це ситуативна характеристика, яка
вiдображає невизначенiсть щодо результатiв певної дiяльностi i можливостi реалiзацiї
несприятливих наслiдкiв в разi негативного розвитку подiй. Управлiння ризиками Товариства - це
комплексний багатоступеневий процес, за допомогою якого Товариство виявляє (iдентифiкує)
ризики, проводить оцiнку їх величини, здiйснює їх монiторинг i контролює свої ризиковi позицiї, а
також враховує взаємозв'язки мiж рiзними категорiями (видами) ризикiв. Головною метою ризикменеджменту Товариства є оптимiзацiя бiзнес-процесiв з урахуванням толерантностi до ризикiв,
притаманних дiяльностi Товариства. Керуючись цiєю метою, Товариство прагне пiдтримувати
оптимальну структуру короткострокових i довгострокових доходiв, максимiзуючи вiдхилення
доходностi в межах, що вiдповiдають поточнiй ринковiй кон'юнктурi. Задачею управлiння
ризиками є забезпечення фiнансової стiйкостi Товариства, його лiквiдностi, пiдвищення вартостi
власного капiталу та найбiльш рацiональне поєднання iнтересiв наступних сторiн: o клiєнтiв та
контрагентiв o учасникiв (власникiв) o керiвництва o працiвникiв o органiв нагляду o iнших сторiн
Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов'язань Внаслiдок наявностi в українському
комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один
варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному
середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi,
якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва
економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi
податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть активiв, втрати та

резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва,
Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi
збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом
останнiх трьох рокiв Подiї пiсля звiтної дати Товариство корегує фiнансову звiтнiсть , якщо подiї
пiсля звiтної дати вимагають коригування суми вiдповiдно до подiй та обставини, що склалися
пiсля дати балансу, а також оцiнки i судження управлiння, якi приймаються в умовах
невизначеностi та неповноти iнформацiї на звiтну дату. Якщо подiї, що вiдбулися пiсля звiтної
дати iстотнi, не розкриття iнформацiї про них може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв,
якi зробленi на основi цiєї фiнансової звiтностi. Вiдповiдно, Товариство розкриває характер таких
заходiв i оцiнки їх фiнансового впливу або неможливiсть такої оцiнки для кожної суттєвої
категорiї не коригуючих подiй, що вiдбулися пiсля звiтного перiоду.

