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Аудиторську перевiрку публiчного акцiонерного товариства "Приднiпровське" за 2011 рiк 
було проведено аудиторами незалежної аудиторської фiрми "Прiоритет". 
1.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:  
- Повна назва: незалежна аудиторська фiрма "Прiоритет" товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю;  
- Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0285, видане 
рiшенням Аудиторської палати України №98 вiд 26.01.2001р., дiйсне до 30.11.2015року; 
- Генеральний директор - аудитор Щербина А.М., внесений до реєстру аудиторiв, якi 
можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ на пiдставi свiдоцтва 
Держфiнпослуг А №001589 вiд 12.06.2009 року, та свiдоцтва №АБ 001302 вiд 15.02.2011р. 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку України 
-Мiсце знаходження : м. Херсон, вул.Белiнського,15 " Телефон/факс: 26-17-04 26-61-34  
 
2.Основнi вiдомостi про емiтента:  
- Повна назва: публiчне акцiонерне товариство "Приднiпровське"; " Код за ЄДРПОУ: 
00855960;  
- Мiсце знаходження : Нововоронцовський район, с.Новоолександрiвка, вул. 1 Травня, 1;  
- Зареєстровано рiшенням Нововоронцовської районної адмiнiстрацiї вiд 17.02.1998р. № 
47, вiдповiдно до Законiв України. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи 
вiд 29.08.1996р. пiд №14951200000000117, серiя АОО № 542588;  
- Дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю вiд 09.03.2011р.пiд № 
14951050010000117, серiя АОО №542865;  
- Установчi документи: Статут ПАТ "Приднiпровське", затверджений загальними зборами 
акцiонерiв згiдно протоколу №1 вiд 25 лютого 2011 року. 
 Основнi види дiяльностi:  
- Вирощування зернових, технiчних культур код КВЕД 01.11.0.  
- Розведення свиней код КВЕД 01.23.0.  
- Надання послуг у рослинництвi код КВЕД 01.41.0. 
 - Оптова торгiвля зерном,насiнням та кормами код КВЕД 51.21.0.  
- Будiвництво будiвель код КВЕД 45.21.1. 

Засновник - вiдкрите акцiонерне товариство "Приднiпровське" засновано 
вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по 
Херсонськiй областi вiд 15.08.1996р. № 992, вiдповiдно до Декрету КМУ вiд 17.05.1993р. 
"Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" №51-93, Указу 
Президента України "Про прискорення приватизацiї майна в агропромисловому 
комплексi" №66-95 вiд 19.01.1995р. шляхом перетворення державного пiдприємства 
радгосп "Приднiпровське" у вiдкрите акцiонерне товариство.25.02.2011року, протокол №1 
загальних зборiв ВАТ "Приднiпровське", прийнято рiшення згiдно ст. 5. Закону України 



"Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.08р. №514-V1 про змiну типу товариства з 
вiдкритого акцiонерного в публiчне акцiонерне товариство. Статут публiчного 
акцiонерного товариства "Приднiпровське" зареєстрований у Нововоронцовськiй 
державнiй адмiнiстрацiї 9 березня 2011року за № 14951050010000117.Свiдоцтво про 
державну реєстрацiю - змiни в назвi АОО №542865. 3.Основнi вiдомостi про умови 
договору на проведення аудиту Аудиторська фiрма згiдно з договором №293 вiд 
07.02.2012року провела аудиторську перевiрку звiтiв публiчного акцiонерного товариства 
"Приднiпровське", що включають "Баланс" станом на 31.12.2011року, "Звiт про фiнансовi 
результати" за 2011рiк, "Звiт про рух грошових коштiв" за 2011рiк, "Звiт про власний 
капiтал" та "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" за 2011рiк на предмет повноти, 
достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. 
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi 
положення (стандарти) бухгалтерського облiку iншi нормативно-правовi акти щодо 
ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Управлiнський 
персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової 
звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та 
достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства або помилки, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. У 
нашi обов`язки входить пiдготовка висновку на основi iнформацiї, отриманої пiд час 
аудиторської перевiрки, цього звiту.Аудиторську перевiрку проведено за 
мiсцезнаходженням Виконавця в строк з 07.02.2012р. по 29.02.2012р.Пiд час перевiрки 
були використанi такi документи: " Статут ПАТ " Приднiпровське "; " Головна книга; " 
Фiнансова звiтнiсть ПАТ " Приднiпровське "; " Журнали-ордера за IV кв. 
2011р.Аудиторську перевiрку сплановано i проведено згiдно з Мiжнародними 
стандартами аудиту, для забезпечення об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi 
звiти не мiстять суттєвих викривлень:- на пiдставi вимог Рiшення Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження вимог до аудиторського висновку 
при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" подається до Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360, зареєстрованого в Мiнюстi 
28.11.11р. №1358/20096; - вiдповiдно до п.15 ч. 2.ст.7.п.8,9,13 та ст.8 Закону України "Про 
Державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", ст. 40 Закону України "Про цiннi 
папери та фондовий ринок" , Законiв України " Про аудиторську дiяльнiсть", "Про 
акцiонернi товариства"- вiдповiдно до нормативiв аудиту, що дiють в Українi;- 
Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання 
звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного 
аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi 
незалежного аудитора",МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 
документах, що мiстить перевiрку аудитором фiнансову звiтнiсть". 4.Фiнансова звiтнiсть 
Нами, незалежними аудиторами аудиторської фiрми "Прiоритет", було проведено 
пiдтвердження наданої фiнансової звiтностi ПАТ " Приднiпровське " у складi: " Баланс 
станом на 31.12.2011року (форма №1 у вiдповiдностi з П (С) Б0-2, Додаток 1); " Звiт про 
фiнансовi результати за 2011рiк (форма №2 у вiдповiдностi з П (С) Б0-3, Додаток 2); " Звiт 
про рух грошових коштiв за 2011рiк (форма №3 у вiдповiдностi з П (С) Б0-4, Додаток 3); " 
Звiт про власний капiтал за 2011рiк (форма №4 у вiдповiдностi з П (С) Б0-5 додаток 4); " 
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011рiк (ф.№5, затвердженi Наказом Мiнфiну 
України 29.11.00р. № 302, додаток 5)Фiнансову звiтнiсть складено з метою надання 
користувачам для прийняття вiдповiдних рiшень повної, правдивої та неупередженої 
iнформацiї про фiнансовий стан та результати дiяльностi пiдприємства станом на 
31.12.2011р.Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна 
i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi 
шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного вiдображення. 
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису 



згiдно з "Планом рахункiв бухгалтерського облiку" у вiдповiдних меморiальних ордерах 
та аналiтичних вiдомостях. Фiнансова звiтнiсть ПАТ " Приднiпровське " складена на 
пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. 
Облiкова полiтика ПАТ "Приднiпровське " вiдповiдає вимогам Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi ", вимогам Нацiональних Положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку та залишалася незмiнною протягом 
2011року.Аудиторська перевiрка здiйснена шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують 
суми у фiнансових звiтах та розкриття iнформацiї, принципiв облiкової полiтики 
товариства, застосованих керiвництвом пiдприємства:o Принципи оцiнки та класифiкацiї 
матерiальних статей Балансу ;o Принципи визначення розмiру зобов'язань та правильнiсть 
вiдображення результатiв iнвентаризацiї зобов'язань пiдприємства за звiтний перiод; o 
Принципи визначення власного капiталу, його структури та призначення, та звiтнiсть в 
цiлому Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об'рунтовану 
пiдставу для висловлення нашої думки.Ми, незалежнi аудитори аудиторської фiрми 
"Прiоритет", пiдтверджуємо, що перевiрена iнформацiя дає дiйсне та повне уявлення про 
реальний склад активiв та пасивiв ПАТ "Приднiпровське ", вiдображених у Балансi станом 
на 31 грудня 2011року.За первiсною вартiстю на 31.12.2011року на рахунку 10 "Основнi 
засоби" облiковується 14258,0тис.грн. основних фондiв, знос складає 5671,0тис.грн., 
залишкова вартiсть 8587,0тис.грн. За перiод, що перевiряється вибуло основних засобiв по 
первiснiй вартостi 249,0тис.грн. Надiйшло за рiк основних засобiв - 2124,0тис.грн. 
Основнi засоби вiдповiдають критерiям визнання активами по П (С) БО 7 "Основнi 
засоби" i вiрогiдно оцiненi. " Незавершене будiвництво на 31.12.2011року складає - 
52,0тис. грн. " Нематерiальнi активи складають на 31.12.2011року - 41,0тис.грн. " 
Довгостроковi бiологiчнi активи по первiснiй вартостi - 218,0тис.грн.Касовi операцiї 
ведуться вiдповiдно до "Порядку ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi 
України". Залишок грошових коштiв по балансу на 31.12.2011року складає 752тис.грн. , в 
т. ч. в касi - 12,0тис.грн.Облiк запасiв Товариство здiйснює в цiлому у вiдповiдностi з 
Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" (далi П (С) БО №9). Для 
цiлей бухгалтерського облiку придбанi запаси зараховують на баланс пiдприємства за 
первiсною вартiстю згiдно з П (С) БО № 9. Аудитори зазначають що вибуття матерiалiв та 
МШП проводилося згiдно з затвердженими актами списання матерiальних запасiв.Обсяг 
розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П (С) БО №9.Балансова (облiкова) вартiсть 
запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп:- виробничi запаси - 3499,0тис.грн.- 
поточнi бiологiчнi активи - 852,0тис.грн.- готова продукцiя. - 2102,0тис.грн.- незавершене 
виробництво - 4223,0тис.грн. Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi 
вiдображається вiдповiдно до вимог нацiонального стандарту бухгалтерського облiку №10 
"Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.99р. 
№237 з урахуванням доповнень та змiн.Незалежнi аудитори прийшли до висновку що 
дебiторська заборгованiсть вiдповiдає бухгалтерським даним; резерв сумнiвних боргiв не 
нараховувався. Дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2011року складає 
1832,0тис.грн., в т.ч.: " Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 
1635,0тис.грн. " Iнша поточна заборгованiсть - 189,0тис.грн. " З бюджетом - 8,0тис.грн. 
Зобов'язання признаються коли їх оцiнка може бути достовiрно визначена та є вiрогiднiсть 
зменшення економiчних вигод в майбутньому при її погашеннi. Аудитори виражають 
думку, що суми зобов'язань, якi вiдображенi у ф.1 Балансу вiдображаються вiдповiдно до 
вимог П (С) БО №11 "Обов'язки", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.00р. 
№20.Станом на 31.12.2011р. товариство має поточнi зобов`язання у сумi - 227.0тис.грн. у 
складi: " З бюджетом - 55,0тис.грн" За товари, роботи, послуги - 1,0тис.грн. " З оплати 
працi - 34,0тис. грн. " З учасниками - 137,0тис.грн. Аудиторами дослiджено, що у 
фiнансовiй звiтностi товариства поточнi зобов`язання вiдображенi у сумах що очiкуються 
та будуть сплаченi для погашення зобов'язань в процесi звичайної дiяльностi та 
вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання", 



затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000року №20. Структура 
власного капiталу товариства являє собою:1. Розмiр статутного капiталу на 
31.12.2011року складає 1223300грн., повнiстю сплачений i вiдповiдає статутному 
капiталу, вказаному в Статутi. Iнформацiя про випуск цiнних паперiв згiдно Свiдоцтва 
№23/21/1/10 вiд 06.10.2010р., виданого Херсонським територiальним управлiнням 
ДКЦПФР. Вид цiнних паперiв - акцiї, простi iменi; Номiнальна вартiсть одного ЦП- 
0,25грн; Кiлькiсть випущених цiнних паперiв - 4893200 (чотири мiльйони вiсiмсот 
дев`яносто три тисячi двiстi ) штук.За 2011рiк Товариство додаткового випуску акцiй не 
проводило, дивiдендiв у 2011 роцi не сплачувало.2.При перевiрцi аудиторами 
встановлено, що товариство, крiм статутного капiталу, має у своєму розпорядженнi iнший 
додатковий капiтал у сумi 15764,0тис.грн. 3.Резервний капiтал сформований у сумi 
1741,0тис.грн.4.Аудиторською перевiркою встановлено, що на 31.12.2011року по рядку 
350 Балансу, нерозподiлений прибуток складає 3204,0тис.грн., та вiдповiдає сумi, 
вiдображенiй у Головнiй книзi.Аудитори зазначають що розмiр та структура власного 
капiталу, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2011року в 
сумi 21932,0тис.грн., вище статутного капiталу на 20709,0тис.грн. Таким чином, вартiсть 
чистих активiв вiдповiдає п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.Вiдображення доходiв в 
бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється на пiдставi таких первинних 
документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових вiдомостей та 
iнших первiсних документiв, передбачених статтею 9 Закону "Про бухгалтерський облiк 
та фiнансову звiтнiсть" № 996.Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв (робiт, 
послуг) здiйснюється Пiдприємством в залежностi вiд видiв нарахованих доходiв на 
окремих субрахунках рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї", в цiлому у вiдповiдностi з 
Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 15 "Доходи", затвердженим наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року №290 (далi П (С) БО 15) i вiдображенi 
у фiнансовiй звiтностi (Ф-2) " Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг за 2011рiк складає 
- 13688,0тис .грн. " Податок на додану вартiсть - 2281,0тис.грн. " Iншi операцiйнi доходи 
складають - 1319,0тис.грн. " Iншi фiнансовi доходи складають - 117,0тис.грн. " Iншi 
доходи - 2,0тис.грн Облiк витрат Товариства ведеться вiдповiдно нормам Положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 31.12.99р. №318. ў Адмiнiстративнi витрати - 1292,0тис.грн.ў 
Витрати на збут - 79,0тис.грн.ў Iншi оперативнi витрати - 1185,0тис.грн.ў Надзвичайнi 
витрати - 485,0тис.грн.ў Iншi витрати - 40,0тис.грн Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 
складає - 6560,0тис.грн.Чистий прибуток за 2011 рiк складає - 3204,0тис.грн. В И С Н О В 
О К.Перевiрку здiйснено вiдповiдно до нормативiв аудиту, що дiють в Українi, згiдно з 
якими ми спланували та провели аудиторську перевiрку, з метою збирання достатнiх 
доказiв того, що фiнансовi звiти пiдприємства, яке перевiряється, не мiстять суттєвих 
помилок. З використанням тестiв перевiрено iнформацiю, що пiдтверджує цифровий 
матерiал, який покладено у основу звiтностi.Пiд час аудиторської перевiрки 
проаналiзовано бухгалтерськi принципи, якi використовувалися пiдприємством, 
розглянуто принципи оцiнки матерiальних статей балансу, застосованих керiвництвом 
пiдприємства, i звiтнiсть в цiлому.Ми вважаємо, що зiбраної пiд час перевiрки iнформацiї 
достатньо для складання висновку.Ми пiдтверджуємо, що надана iнформацiя дає дiйсне й 
повне уявлення про реальний склад активiв i пасивiв суб` єкта перевiрки. Господарсько-
фiнансова дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Прийнята 
система бухгалтерського облiку вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам.У зв` 
язку з тим, що аудитори не приймали участi i не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних 
запасiв Товариства станом на 31 грудня 2011року, оскiльки ця дата передувала датi 
укладення договору на проведення аудиторської перевiрки. Через характер облiкових 
запасiв ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських 
процедур.На думку аудиторiв, за винятком впливу коригувань, що могли б бути 
потрiбними, якщо б ми були в змозi пiдтвердити кiлькiсть запасiв, фiнансовi звiти 



справедливо i достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фактичне фiнансове 
становище пiдприємства, що перевiряється, на 31.12.2011року.На нашу думку фiнансова 
звiтнiсть товариства є повною та вiдповiдає встановленим нормативам бухгалтерського 
облiку, Положенням (Стандартам), та в усiх суттєвих аспектах достовiрно i повно подає 
iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi, та 
вiдповiдає вимогам законодавства України, Положенню №1528 вiд 19.12.06р. та етики 
мiжнародної федерацiї бухгалтерiв.Облiкова полiтика Товариства вiдповiдає вимогам 
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України" №996-XIV 
вiд 16.07.99р. та залишалась незмiнною протягом 2011 року.Вiдповiдальнiсть за цю 
звiтнiсть несе керiвництво Товариства. У нашi обов'язки входить пiдготовка висновку за 
даними аудиторської перевiрки цiєї звiтностi.Аудитори дають умовно-позитивний 
висновок фiнансово-господарськiй дiяльностi публiчного акцiонерного товариства 
"Приднiпровське" станом на 31 грудня 2011року.Дата видачi висновку 29 лютого 
2012року Генеральний директор НАФ "Прiоритет" ТОВ А.М.Щербина сертифiкат 
аудитора серiя А №000038Реквiзити та адреса: Незалежна аудиторська фiрма "Прiоритет" 
ТОВ Код ЄДРПОУ: 14124964 73000, Україна, м.Херсон, вул.Белiнського, 15 , тел.26-17-
04, 49-32-07 


