Титульний аркуш

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

Сторожук Юрiй Миколайович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

15.05.2012

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне
товариство
"Геркулес"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне
товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

25117467
83062, м.Донецьк,
вул.Клiнична, буд.8

1.4. Місцезнаходження емітента
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

062 385-76-01 385-0533

1.6. Електронна поштова адреса емітента

hercules@ukrmet.dn.ua

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

26.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi ДКЦПФР №81 (1334)

28.04.2012

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

hercules.ua
(адреса сторінки)

Зміст

в мережі Інтернет

28.04.2012
(дата)

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

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

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

X

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

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

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

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

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, 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. Річна фінансова звітність

X

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

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності
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: 1.д)"Вiдомостi щодо
належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - у звiтному перiодi емiтент
не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств. 1.е)"Iнформацiя про рейтингове

агентство" - у звiтному перiодi емiтент не користувався послугами рейтингова
агенства, оскiльки не має державної частки, не займає монопольне становище.
1.є)"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця
форма не завповнюється. 7."Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди
не нараховувалися та не сплачувалися. 9.б)"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - у
звiтному перiодi випуск облiгацiй емiтентом не здiйснювався. 9.в)"Iнформацiя про
iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - у звiтному перiодi випуск iнших цiнних
паперiв емiтентом не здiйснювався. 9.г) "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - у
звiтному перiодi випуск похiдних цiнних паперiв емiтентом не здiйснювався.
9.г')"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - у звiтному
перiодi викупу власних акцiй не вiдбувалося. 9.д)"Iнформацiя щодо виданих
сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента здiйснено у бездокументарнiй
формi. 12."Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових
цiнних паперiв" - у звiтному перiодi емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
13."Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що
виникала протягом звiтного перiоду" - у звiтному перiодi емiтент не мав випадкiв
особливої iнформацiї , iпотечнi цiннi папери не випускались.
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. Емiтентом випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних
сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН не здiйснювався. 28."Рiчна фiнансова звiтнiсть,
складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний
перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. 29."Звiт про стан об'єкта
нерухомостi" - у звiтному перiодi 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

Приватне акцiонерне товариство "Геркулес"

3.1.2. Скорочене найменування (за
наявності)

ПрАТ "Геркулес"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

83062

3.1.5. Область, район

д/н

3.1.6. Населений пункт

м.Донецьк

3.1.7. Вулиця, будинок

вул.Клiнична, буд.8

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва

серiя А01 №435977

3.2.2. Дата державної реєстрації

31.10.1997

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Донецької мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний
капітал (грн.)

1208400.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал
(грн.)

1208400.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує

Донбаська фiлiя ПАТ "Кредитпромбанк"

емітента за поточним рахунком у
національній валюті
3.3.2. МФО банку

335593

3.3.3. Поточний рахунок

26004198011971

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

Донбаська фiлiя ПАТ "Кредитпромбанк"

3.3.5. МФО банку

335593

3.3.6. Поточний рахунок

26004198011971

3.4. Основні види діяльності
15.52.0

ВИРОБНИЦТВО МОРОЗИВА

15.51.0

ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА ТА ВИРОБНИЦТВО СИРУ

15.13.0

ВИРОБНИЦТВО М'ЯСНИХ ПРОДУКТIВ

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

23.06.2011

Державний
Комiтет
України з
питань
контролю за
наркотиками

23.06.2016

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

Опис

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв
автомобiльним транспортом загального
користування (крiм надання послуг з перевезення
пасажирiв та їх багажу на таксi)

Опис

серiя АВ
№585477

Лiцензiя дiйсна до 23.06.2016р. Товариство планує
подовжити лiцензiю пiсля закiнчення термiну її дiї.

серiя АВ
№550112

10.08.2010

Мiнiстерство
транспорту та
зв`язку України
Головна
державна
iнспекцiя на
автомобiльному
транспортi (

28.03.2012

Лiцензiя дiйсна до 28.03.2012р. Товариство не планує
подовжити лiцензiю пiсля закiнчення термiну її дiї.

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

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 Місцезнаходження
та/або
учасника

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

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Андрєєв Iгор Дмитрович

д/н д/н д/н

100.000000000000

Сторожук Юрiй Миколайович

д/н д/н д/н

0.000000000000

Дудiнський Вадим Леонiдович

д/н д/н д/н

0.000000000000

Саворський Олег Олексiйович

д/н д/н д/н

0.000000000000

Усього

100.000000000000

* Не обов'язково для заповнення.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
За звiтний перiод середньооблiкова чисельность штатних працiвникiв облiкового складу складає 918 осiб.
Кiлькiсть позаштатних працiвникiв, осiб, якi працюють за сумiсництвом - 14 осiб. Кiлькiсть працiвникiв, що
працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) - 892 особи. Фонд оплати працi за звiтний рiк
складає 14555 тис. грн. Фонд оплати труда за попереднiй рiк складав 14377 тис. грн. Фонд оплати працi
збiльшився на 178 тис. грн. вiдносно попереднього року за рахунок пiдвищення посадових окладiв .
Середньомiсячна заработна плата одного працiючого за звiтний рiк - 1323,20 грн. У звiтному роцi
здiйснювалось навчання та пiдвищення рiвня квалiфiкацiї 359 робiтникiв, з них керiвникiв та фахiвцiв - 78
осiб, робочих виробничого профiлю - 281 особа, загальна сума витрат на навчання за звiтний рiк - 92 тис.
грн. Пiдприємство не має заборгованостi по заробiтнiй платi минулих рокiв та своєчасно виплачує поточну
заробiтну платню. Кадрова програма пiдприємства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її
працiвникiв його операцiйним потребам. Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення
оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб
пiдприємства. Цiлi кадрової полiтики пiдприємства: - своєчасне забезпечення пiдприємства персоналом
необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв працiвникiв, що
передбаченi трудовим законодавством; - рацiональне використання кадрового потенцiалу. Характеристика
кадрової полiтики: - аспекти роботи з персоналом: набiр персоналу - при ситуацiї дефiциту робочої сили; адаптацiя персоналу - ефективна адаптацiя за рахунок навчання, високої згуртованостi колективу; перспективнiсть кар'єрного росту у пiдприємствi - перевага при призначеннi на вищi посади надається
працiвникам пiдприємства, проводиться планування кар'єри; - мотивацiя i стимулювання - значна увага
придiляється питанням мотивацiї (задоволення потреби у стабiльностi, безпецi, соцiальному прийняттi) впровадження iнновацiй - необхiднiсть спецiально iнiцiювати процес розробки iнновацiй, високе почуття
причетностi, вiдповiдальностi за змiни.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада

Генеральний директор

Сторожук Юрiй Миколайович
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВК 478078 13.03.2008 Ленiнським РВ УМВС України у
м.Донецьку

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

вища, Донецький полiтехничний iнститут, гiрничий iнженер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

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

ПрАТ "Геркулес", директор

6.1.8. Опис

Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi
товариства, в тому числi представляти iнтереси товариства,
вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та
давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками товариства. Генеральний директор здiйснює
поточне (оперативне) управлiння Пiдприємством, органiзує
його виробничо-господарську, соцiальну i iншу дiяльнiсть,
забезпечує виконання завдань Пiдприємства, що передбаченi
Статутом. Генеральний директор виконує такi постiйнi функцiї i
обов'язки з органiзацiї i забезпечення дiяльностi Пiдприємства:
" оргайiзацiя виконання ухвал Вищого органу Пiдприємства; "
органiзацiя виконання виробничих програм, договiрних i iнших
зобов'язань, що взятi Пiдприємством; " впровадження у
виробництво нової технiки i прогресивної технологiї; "
матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Пiдприємства; "
реалiзацiя (збут) продукцiї, робiт i послуг, що виробленi
Пiдприємством; " юридичне, економiчне, бухгалтерське i
iнформацiйне забезпечення дiяльностi Пiдприємства; "
забезпечення Пiдприємства квалiфiкованими кадрами; "
впровадження нових прогресивних форм i методiв
господарювання, створення органiзацiйних i економiчних умов
для високопродуктивної працi на Пiдприємствi; " створення
нормальних безпечних i сприятливих умов для роботи на
Пiдприємствi; " виконання iнших функцiй (обов'язкiв, робiт) з
органiзацiї i забезпечення дiяльностi Пiдприємства, що
випливають iз положень чинного в Українi законодавства,
iнших обов'язкових фактiв. Генеральний директор розв'язує
самостiйно усi питання дiяльностi Пiдприємства, за винятком
питань, що за Статутом Пiдприємства належать до "вiдання
Вищого органу i трудового колективу Пiдприємства.
Генеральний директор: " дiє без уповноваження вiд iменi
Пiдприємства, представляє його iнтереси на всiх вiтчизняних i
iноземних пiдприємствах, у фiрмах i органiзацiях; "
розпоряджається майном Пiдприємства; " укладає господарськi
i iншi договори; " видає доручення; " вiдкриває у банках
розрахунковий i iншi рахунки; " користується правом
розпорядження коштами Пiдприємства; " накладає на
працiвникiв Пiдприємства стягнення у вiдповiдностi до
законодавства i укладеними з ними контрактами i трудовими
договорами; " у межах своєї компетенцiї видає нормативнi
документи, накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi

для всiх пiдроздiлiв i працiвникiв Пiдприємства; " розв'язує iншi
питання, що за Статутом, документами Пiдприємства i
контрактом належать до компетенцiї Генерального директора.
Розмiр виплаченої винагороди за виконання обов'язкiв
генерального директораза звiтний рiк дорiвнює 48213,26 грн., у
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на
будь-якому iншому пiдприємствi не займає. Змiн в звiтному
роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Попереднi посади:гiрничий майстер шахти
"Кiровська"; пiдземний гiрник шахти iм.Засядько; комерцiйний
агент МКП "СКВ-Експрес"; старший комiрник, начальник
iнформацiйно-комерцiйного вiдiлу Фiрми матерiальнотехнiчного забезпечення та збуту продукцiї "Донецьквугiлля";
директор ЗАТ "УкрВторчермет"; директор ПрАТ "Геркулес".
6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

Орел Iрина Миколаївна
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 343040 31.05.1996 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в
Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження**

1979

6.1.5. Освіта**

вища, Донецький нацiональний унiверситет, економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

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

ПрАТ "Геркулес", заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис

1) Головний бухгалтер формує облiкову полiтику виходячи зi
специфiки умов господарювання, структури, розмiрiв, галузевої
приналежностi та iнших особливостей дiяльностi пiдприємства.
2) Головний бухгалтер забезпечує органiзацiю бухгалтерського
облiку на пiдприємствi та контроль за рацiональним, економним
використанням всiх видiв ресурсiв, збереженням власностi,
активним впливом на пiдвищення ефективностi господарської
дiяльностi пiдприємства. 3) Керує формуванням iнформацiйної
системи бухгалтерського облiку та звiтностi вiдповiдно до
вимог бухгалтерського, податкового, статистичного та
управлiнського облiку, забезпечує надання iнформацiї
внутрiшнiм i зовнiшнiм користувачам. 4) Здiйснює органiзацiю
бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi
пiдприємства, а також контроль за економним використанням
матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв i збереженням
власностi пiдприємства. 5) Органiзовує роботу з ведення
регiстрiв бухгалтерського облiку, виконання кошторисiв витрат,
облiку майна, зобов'язань, основних засобiв, матерiальновиробничих запасiв, грошових коштiв, фiнансових,
розрахункових i кредитних органiзацiй, витрат виробництва та
обiгу, продажу продукцiї, виконання робiт (послуг), фiнансових
результатiв дiяльностi органiзацiї. 6) Забезпечує своєчасне i
точне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку
господарських операцiй, руху активiв, формування доходiв i
витрат, виконання зобов'язань. 7) Забезпечує контроль за
дотриманням порядку оформлення первинних облiкових
документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрачанням
фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiї грошових

коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних фондiв,
перевiрками органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. 8)
Приймає заходи по попередженню недостач, незаконного
витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей,
порушень фiнансового та господарського законодавства. 9)
Контролює правильнiсть оформлення матерiалiв щодо недостач
i розкраданням грошових коштiв, товарно-матерiальних
цiнностей, а також передачу в необхiдних випадках матерiалiв у
слiдчi i судовi органи. 10) Очолює роботу: - з пiдготовки та
утвердження робочого плану рахункiв бухгалтерського облiку; з пiдготовки та утвердження форм первинних облiкових
документiв, що застосовуються для оформлення господарських
операцiй, форм внутрiшньої бухгалтерської звiтностi вiдповiдно
до вимог Держкомстату України; - по забезпеченню порядку
проведення iнвентаризацiї та оцiнки майна та зобов'язань,
документального пiдтвердження їх наявностi, стану i оцiнки; - з
органiзацiї системи внутрiшнього контролю за правильнiстю
оформлення господарських операцiй, дотриманням порядку
документообiгу, технологiї обробки облiкової iнформацiї та її
захисту вiд несанкцiонованого доступу. 11) Веде роботу по
забезпеченню дотримання фiнансової i касової дисциплiни,
кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат,
законностi списання з бухгалтерського балансу нестач,
дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження
бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в
установленому порядку в архiв. 12) Забезпечує своєчасне
складання бухгалтерської звiтностi на пiдставi даних первинних
документiв i бухгалтерських записiв, подання її в
установленому порядку до вiдповiдних вищi органiзацiї. 13)
Органiзовує роботу з податковою iнспекцiєю, фондами
соцiального страхування i т.д., а також здiйснює взаємодiю з
банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на
банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання
високолiквiдних державних цiнних паперiв, контроль над
проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними
договорами, цiнними паперами. 14) Надає методичну допомогу
працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського
облiку, контролю, звiтностi та економiчного аналiзу. 15) Керує
працiвниками бухгалтерiї. Розмiр виплаченої винагороди за
виконання головного бухгалтера за звiтний рiк дорiвнює
30375,29 грн., у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не
займає. Змiн в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади:
бухгалтер МП ТОВ ДСП "Донецьк-Аско"; заступник головного
бухгалтера, головний бухгалтер ТОВ РБФ "Астра"; головний
бухгалтер ПП "МЖК"; бухгалтер ТОВ "Трансбуд"; економiст
ТОВ "Iнженерiнг"; головний бухгалтер ТОВ "ВИСТ"; головний
бухгалтер ЗАТ "Бетоннова"; заступник головного бухгалтера
ПрАТ "Геркулес".
6.1.1. Посада

Ревiзор

Курiнна Наталiя Iванiвна
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 890505 13.03.2001 Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в
Донецькiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

вища, Донецький державний унiверситет, економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

28

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

ТОВ "Металургiя", заступник директора з економiки

6.1.8. Опис

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року i надає
звiт Єдиному акцiонеровi. За пiдсумками перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi товариства за результатами
фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься
iнформацiя про: А) пiдтвердження достовiрностi та повноти
даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; Б) факти
порушення законодавства пiд час провадження фiнансовогосподарської дiяльностi, а також встановленого порядку
ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор
має право: " вносити пропозицiї до вiдома Єдиного акцiонера та
вимагати позачергових засiдань за участю Єдиного акцiонера
товариства та членiв виконавчого органу товариства; " брати
участь у засiданнях виконавчого органу у випадках,
передбачених цим Законом, статутом або внутрiшнiми
положеннями товариства; " ревiзувати i перевiряти у
Товариства грошовi та бухгалтерськi документи, звiти,
кошториси та iншi документи, якi пiдтверджують надходження
i витрачання грошових коштiв та iнших матерiальних цiнностей
Товариства, проводити перевiрку фактичної наявностi
цiнностей Товариства (грошових коштiв, цiнних паперiв та
iнше); " отримувати вiд посадових осiб i спiвробiтникiв
Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв документи та
iнформацiю, необхiднi для належного виконання своїх функцiй;
" вимагати вiд виконавчого органу Товариства та керiвникiв
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства проведення
iнвентаризацiї основних фондiв та iнших товарно-матерiальних
цiнностей; " одержувати вiд керiвникiв i матерiально
вiдповiдальних осiб Товариства та його вiдокремлених
пiдроздiлiв в разi проведення ревiзiй або перевiрок, письмовi
пояснення з питань, якi виникають в ходi перевiрок; "
пред'являти керiвникам Товариства та його вiдокремленим
пiдроздiлам, що ревiзуються або перевiряються, вимоги щодо
усунення виявлених порушень законодавства з питань
збереження та використання майна, що знаходиться у власностi
Товариства, виносити на розгляд Єдиного акцiонера питання
про здiйснення заходiв по усуненню виявлених недолiкiв та
порушень в фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; "
залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх
експертiв i аудиторiв (якщо таке залучення здiйснюється на
оплатнiй основi, воно потребує попереднього узгодження з боку
Єдиного акцiонера). Винагороди як ревiзор в грошовiй та
натуральнiй формi за звiтний рiк не отримувала.В Товариствi
займає посаду директор з економiки. Посади на будь-якому
iншому пiдприємствi не займає. У 2011 роцi переобрана
ревiзором на новий строк. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Попереднi посади: бухгалтер,
старший бухгалтер, старший економiст, заступник головного
бухгалтера, головний бухгалтер Донецьке АТП 11462;
начальник вiддiлу облiку та звiтностi ДПI Будьонiвського р-ну
м.Донецька; головний бухгалтер ТОВ "Гермес ЛТД"; провiдний
бухгалтер ВО "Донецьквугiлля"; головний бухгалтер ЗАТ
"Вторчермет"; директор ПП "Косметологiчна клiнiка
"Естетика"; заступник директора з економiки ТОВ
"Металургiйнi технологiї"; заступник директора з економiки

ТОВ "Металургiя".

* 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
Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
Дата
Кількість
дата видачі,
внесення
акцій
орган, який
до
(штук)
видав)* або
реєстру
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Кількість

Посада

Прізвище,
ім'я, по
батькові
посадової
особи

1

2

3

Генеральний
директор

Сторожук
Юрiй
Миколайович

д/н д/н д/н

0

0.00000000000

0

0

Головний
бухгалтер

Орел Iрина
Миколаївна

д/н д/н д/н

0

0.00000000000

0

0

Ревiзор

Курiнна
Наталiя
Iванiвна

д/н д/н д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0.00000000000

0

0

4

Усього

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

5

6

7

8

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
Ідентифікаційний
юридичної
Місцезнаходження
код за ЄДРПОУ
особи

Дата
внесення
до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

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

Дата
внесення
до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Фiзична особа

д/н д/н д/н

19.10.1998

402800

100.00000000000 402800

402800

100.00000000000 402800

Усього

прості
іменні

прості
іменні

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

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові

X

Дата проведення

18.04.2011

Кворум зборів**

100.000000000000
Рiшення Єдиного акцiонера: Перелiк питань, що розглядалися: 1. Звiт генерального
директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
2. Пропозицiї щодо визначення основних напрямкiв фiнансово-господарської
дiяльностi пiдприємства на 2011 рiк. 3. Звiт Ревiзора Товариства за 2010 рiк. 4.
Iнформацiю щодо розподiлу прибутку за 2010 рiк. 5. Пропозицiю щодо переобрання
ревiзора Товариства, Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку
денного вiдсутнi. ВИРIШИВ одноособово: 1. Затвердити звiт фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 2. Затвердити основнi напрямки фiнансовогосподарської дiяльностi пiдприємства на 2011 рiк. 3. Затвердити звiт Ревiзора
Товариства за 2010 рiк. 4. Залишити прибуток Товариства за 2010 рiк у розмiрi 1 422
634,0 грн. у розпорядженнi Товариства. 5. Переобрати ревiзором Товариства Курiнну
Н.I. на наступнi п'ять рокiв.

Опис

чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові
X

Дата проведення

20.04.2011

Кворум зборів**

100.000000000000

Опис

Проведення загальних зборiв iнiцiювалось Єдиним акцiонером. Перелiк питань, що
розглядалися: 1.Переведення випуску акцiй ПрАТ "Геркулес", випущених у
документарнiй формi iснування у бездокументарну форму та затвердження Рiшення
про дематерiалiзацiю. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку
денного вiдсутнi. ВИРIШИВ одноособово: 1.Перевести випуск акцiй ПрАТ
"Геркулес", випущених у документарнiй формi iснування у бездокументарну форму та
затвердити Рiшення про дематерiалiзацiю.

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

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Експонте"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33967097

Місцезнаходження

83059м.Донецькпр.Iллiча буд.101а

Номер ліцензії або іншого документа на свiдоцтво №3996
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

31.05.2007

Міжміський код та телефон

062 295-21-57

Факс

386-86-75

Вид діяльності

Аудиторська фiрма яка надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Наданi послуги з аудиту фiнансовой звiтностi за 2011р. згiдно
договору №5 вiд 30.03.2012р. Iншими послугами аудитора не
користувалися.

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

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй
цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

3517889

Місцезнаходження

04107м.Київвул.Тропiнiна буд.7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на серiя АВ №498004
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

044 585-42-40

Факс

585-42-40

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Здiйснює обслуговування емiсiї цiнних паперiв згiдно договору
№Е-685/11 вiд 28.04.2011р.

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

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерно-комерцiйний
банк "Капiтал"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

13486837

Місцезнаходження

83001м.Донецьквул.Артема, буд.63

Номер ліцензії або іншого документа на серiя АГ №399463
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

23.11.2010

Міжміський код та телефон

062 345-27-98

Факс

345-27-98

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача

Опис

Договор про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам
№10/68-11 вiд 21.04.2011р.

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

Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна
страхова компанiя "Оранта" Донецька обл.дiрекцiя

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00034186

Місцезнаходження

83062м.Донецьквул.Кобозева, буд.12

Номер ліцензії або іншого документа на серiя АГ №569220
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

30.12.2010

Міжміський код та телефон

062 348-81-28

Факс

348-81-28

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Юридична особа, яка проводить страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв згiдно
договорiв: 817458/236-99-11 вiд 01.02.2011 817736/465-99-11 вiд
01.02.2011 845272/236-99-11 вiд 28.03.2011 845125/236-99-11 вiд
14.03.2011 845389/239-99-11 вiд 15.04.2011 845393/236-99-11 вiд
26.04.2011 845129/236-99-11 вiд 11.05.2011 845941/236-99-11 вiд
08.06.2011 845943/236-99-11 вiд 15.06.2011 858315/236-99-11 вiд
01.07.2011 858317/236-99-11 вiд 08.07.2011 864902/236-99-11 вiд
22.08.2011 864094/236-99-11 вiд 12.09.2011 882641/236-99-11 вiд
19.10.2011

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

Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя
"АРСЕНАЛ-СТРАХУВАННЯ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33908322

49000м.Днiпропетровськвул.Набережна Ленiна, 15а

Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на серiя АВ №546454
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

30.06.2010

Міжміський код та телефон

056 357-100

Факс

374-38-45

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Юридична особа, яка проводить страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв згiдно
договорiв: 01/12-осго/д вiд 06.12.2011 02/12-осго/д вiд
06.12.2011 02/11-IЗ/Д1 вiд 19.12.2011 03/11-IЗ/Д1 вiд 19.12.2011
03/12-осго/д вiд 20.12.2011

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

ДЦП Донецька фiлiя Приватного акцiонерного товариства
"Страхова компанiя "АХА Страхування"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25773619

Місцезнаходження

83050м.Донецьквул.Унiверситетьска, буд.55

Номер ліцензії або іншого документа на серiя АГ №569137
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

24.12.2010

Міжміський код та телефон

062 304-44-93

Факс

304-77-74

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Юридична особа, яка проводить страхування майна згiдно
договорiв: 0524iп-11д-ЦП вiд 02.09.2011 0525iп-11д-ЦП вiд
02.09.2011 0605iп-11д-ЦП вiд 25.11.2011 0611iп-11д-ЦП вiд
30.11.2011

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

Номер
Найменування
Міжнародний
Тип
свідоцтва
Дата
органу, що
ідентифікаційний цінного
про
реєстрації
зареєстрував
номер
паперу
випуску реєстрацію
випуск
випуску

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна Кількіс
вартість
акцій
акцій (грн.)
(штук

1

2

3

4

5

6

7

10.05.2011

44/05/1/11

Донецьке
теруправлiння
ДКЦПФР

UA4000021463

Акції
Іменні
прості

Бездокументарна
Іменні

3.000

Опис

40280

Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснюв
жодної фондової бiржi. Додаткового випуску акцiй протягом 2011 року не вiдбувалось. У 20
замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у зв'язку з переведенням випуску акцiй у без
реєстрацiю випуску акцiй №32/05/1/07 вiд 02.10.2007р. втратило чиннiсть.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі
злиття, поділ, приєднання,
перетворення, виділ)

ЗАТ "Геркулес" було засновано у 1997 роцi. Пiдприємство
успiшно працює на ринках напiвфабрикатiв i морозива i
входить до трiйки найбiльших виробникiв Українi морозива.
Крiм цього, компанiя  Геркулес
активно освоювала ринки
заморожених напiвфабрикатiв i на даний момент входить в
число лiдерiв з виробництва даних видiв продукцiї. Компанiя
зiбрала в єдину команду кращих фахiвцiв, об'єднала успiшнi
iдеї, завоювала довiру кращих партнерiв на ринках
напiвфабрикатiв, морозива i молока. Завдяки високiй якостi
продукцiї та упаковки, а також показному рiзноманiттю
асортименту, доступними цiнами, рекламної пiдтримки i
розширення дистриб'юторської мережi продукцiю ТМ
 Геркулес
гiдно оцiнили не тiльки споживачi, а й професiйнi
експерти. Секрет успiху ТМ  Геркулес
полягає в постiйному
вдосконаленнi i в систематичному забезпеченнi якостi своєї
продукцiї. Девiз ТМ  Геркулес
-  Непереможна
сила якостi
допомiг завоювати прихильнiсть i любов споживачiв. Сьогоднi
споживачами продукцiї ТМ  Геркулес
є мiльйони людей в
рiзних регiонах України. У 2010 роцi вiдповiдно до Закону
України  Про
акцiонернi товариства, пiдприємство було
перейменоване на Приватне акцiонерне товариство "Геркулес".
Важливих подiй розвитку, таких як: злиття, подiл, приєднання,
перетворення, видiл в звiтному 2011 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

Органи управлiння Товариством - загальнi збори (повноваження
загальних зборiв здiйснюються одноосiбне Єдиним акцiонером,
який є власником всiх акцiй Товариства), генеральний директор,
ревiзор. Органiзацiйна структура Товариства: - Адмiнiстрацiя
(мiсцезнаходження: м.Донецьк, вул. Клiнична, 8). - Цех
поглибленої переробки сировини: пiдготовка фаршу, первинна
термообробка м'яса, пiдготовка м'ясопродуктiв iншими
способами (мiсцезнаходження: м.Донецьк, вул. Клiнична, 8). Цех борошняних виробiв: виготовлення вафельних стаканчикiв
для морозива, виготовлення листкового тiста
(мiсцезнаходження: м.Донецьк, вул. Клiнична, 8). - Цех
морозива: виготовлення морозива в асортиментi
(мiсцезнаходження: м.Донецьк, вул.Клiнична, 8). - Цех з
виробництва напiвфабрикатiв: виготовлення напiвфабрикатiв в

асортиментi (пельменi, вареники)(мiсцезнаходження:
м.Донецьк, вул. Клiнична, 8). - Автотранспортний цех:
транспортування готової продукцiї, надання транспортних
послуг (мiсцезнаходження: м.Донецьк, вул. Зубкова, 2).
Перспективи розвитку: - Цех поглибленої переробки сировини:
видiлення в окрему дiльницю з виробництва ковбасних виробiв.
- Цех борошняних виробiв: розширити виробничi можливостi
дiлянки з випуску основи для пiци за рахунок придбання
додаткових одиниць обладнання, форм для пiц; налагодити
виробництво нового продукту-пiци замороженої. - Цех
морозива: перспективним є виробництво морозива
нетрадицiйної форми (наприклад, схожою на дитячi iграшки, на
рiзних тварин), ексклюзивних сортiв морозива (наприклад, з
живими йогуртами), продукцiї лiкувально-профiлактичного
призначення (наприклад, для хворих дiабетом - зi зниженим
вмiстом цукру; для людей з пiдвищеною чутливiстю до
молочних продуктiв - зi зниженим вмiстом лактози; для
прихильникiв здорового способу життя - низькокалорiйних
сортiв) i т.п. Планується придбання технологiчного обладнання
для удосконалення лiнiї виробництва  Тортики
. - Цех з
виробництва напiвфабрикатiв: перспективним є виробництво
 вегетар
iанських варiантiв напiвфабрикатiв: вареники або
зрази з капустою, грибами, сиром, з рiзними добавками (хрiн,
крiп, часник); розвиток виробництва пельменiв у формi
 Сатурн
. З метою розширення ринкiв збуту i максимiзацiї
прибутку предпролагается проведення промо-кампанiй по
напiвфабрикатах. - Автотранспортний цех: Здiйснення
мiжнародних перевезень, надання послуг з технiчного
обслуговування, ремонту та шиномонтажу. Протягом звiтного
перiоду органiзацiйна структура Товариства порiвняно з
минулим перiодом не змiнилася. Дочiрних пiдприємств, фiлiй
та представництв у Товариства не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації
з боку третіх осіб, що мали місце
протягом звітного періоду, умови та
результати цих пропозицій

Пропозицiї з боку третiх осiб, щодо реорганiзацiї ПрАТ
"Геркулес", протягом звiтного року не надходили.

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

На пiдприємствi прийнятий наказ "Про облiкову полiтику
пiдприємства" вiд 04.01.2011р. На виконання вимог Закону
України вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а
також з метою дотримання пiдприємством єдиної методики
вiдображення господарських операцiй та забезпечення
своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам
фiнансової звiтностi: НАКАЗУЮ: 1. Встановити на
пiдприємствi наступну облiкову полiтику: 1). Органiзацiя
бухгалтерського облiку. 1.1). Ведення бухгалтерського облiку
на пiдприємствi покласти на бухгалтерську службу
пiдприємства на чолi з головним бухгалтером. 1.2).
Застосовувати План рахункiв бухгалтерського облiку активiв,
капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i
органiзацiй. З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї
облiково-економiчної iнформацiї дозволити головному
бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додаткову систему
субрахункiв. 1.3). Облiк витрат товариства вести на рахунках
класу 9 "Витрати дiяльностi" без використання рахункiв класу 8
"Витрати по елементах". 1.4). Бухгалтерський облiк вести по
журнально-ордернiй формi з використанням комп'ютерної
програми "Акцент ". 1.5). При вiдображеннi в бухгалтерському
облiку господарських операцiй i подiй застосовувати норми

вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку,
затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. 1.6). За
вiдсутностi необхiдних норм у вiтчизняних П(С)БО
застосовувати аналогiчнi норми системи мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi МСБО-МСФЗ (IAS-IFRS) на
пiдставi того, що нацiональнi стандарти не можуть суперечити
мiжнародним. 1.7). Установити межу суттєвостi для: o окремих
об'єктiв облiку, що належать до активiв, зобов'язань та власного
капiталу пiдприємства, - 5 % пiдсумку всiх активiв, зобов'язань i
власного капiталу вiдповiдно; o окремих видiв доходiв i витрат 2 % чистого прибутку (збитку) пiдприємства; o проведення
переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв
- вiдхилення залишкової вартостi вiд їхньої справедливої
вартостi у розмiрi 10 % такого вiдхилення; o визначення
подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв
обмiну не повинна перевищувати 10 %; o статей фiнансової
звiтностi - 500 грн. 1.8). Установити тривалiсть нормального
операцiйного циклу виготовлення продукцiї (виконання робiт,
надання послуг) один календарний мiсяць. 2). Iнвентаризацiя
активiв, капiталу i зобов'язань. 2.1). Завдання з визначення
строку корисного використання i вибiру методу нарахування
амортизацiї основних засобiв, iнших необiгових матерiальних ,
нематерiальних активiв покласти на постiйно дiючу
iнвентаризацiйну комiсiю. 2.2). Перед складанням рiчної
фiнансової звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв та
зобов'язань пiдприємства станом на 1 грудня поточного року.
Щоквартально несподiвано проводити iнвентаризацiю у
обов'язкових випадках, передбачених п. 3 Iнструкцiї з
iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв,
товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв
i розрахункiв, затвердженої Наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 11.08.1994р. № 69. 2.3). Склад постiйно дiючої
iнвентаризацiйної комiсiї наведений у додатку 1. 3). Встановити
наступнi методи облiку i принципи оцiнки активiв i зобов'язань
товариства. 3.1). Основнi засоби, нематерiальнi активи; 3.1.1).
Одиницею облiку вважати окремий об'єкт основних засобiв,
iнших необiгових матерiальних активiв, окремий вид; 3.1.2).
Групування основних засобiв i нематерiальних активiв у
аналiтичному облiку проводити згiдно Плану рахункiв активiв,
капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i
органiзацiй, затвердженому наказом Мiнiстерства
фiнансiвУкраїни вiд 30.11.1999р № 291 (Далi -план рахункiв).
3.1.3). У складi малоцiнних необiгових активiв ураховувати
об'єкти вартiстю не бiльше 1000 грн (одна тисяча) i з
очiкуваним строком використання (експлуатацiї) бiльше одного
року (або операцiйного циклу). 3.1.4). При нарахуваннi
амортизацiї основних засобiв застосовувати методи амортизацiї
та лiквiдацiйну вартiсть, затвердженi протоколом засiдання
постiйно дiючої експертної технiчної комiсiї. Зокрема, на
пiдприємствi можуть бути установленi такi методи нарахування
амортизацiї: o для об'єктiв основних засобiв - прямолiнiйний,
зменшення залишкової вартостi чи кумулятивний методи; o для
малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних
фондiв - у розмiрi 100 % вартостi таких об'єктiв у першому
мiсяцi їх використання; o для iнших необоротних матерiальних
активiв - прямолiнiйний метод. 3.1.5). Проводити переоцiнку
тих об'єктiв основних засобiв, залишкова вартiсть яких
вiдрiзняється вiд їхньої справедливої вартостi на дату балансу
бiльше нiж на 15 %. 3.1.6). При переоцiнцi необiгових активiв
суму дооцiнки зараховувати до додаткового капiталу щорiчно,
згiдно П(С)БУ-7. 3.2). Запаси. 3.2.1). Одиницею запасiв вважати
кожну назву, однорiдну групу, вид цiнностей. 3.2.2).

Аналiтичний облiк руху запасiв вiдображати: у бухгалтерiї - у
кiлькiсно-сумовому вiдображеннi; на складах - у кiлькiсному
вiдображеннi. 3.2.3). Облiк транспортно-заготiвельних витрат
вести на окремому субрахунку в цiлому, а не за групами. 3.2.4).
У разi продажу, вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi
запасiв застосовувати такi методи їх оцiнки: o середньозваженої
собiвартостi - при вiдпуску виробничих запасiв у виробництво
та реалiзацiї готової продукцiї; o iдентифiкованої собiвартостi
вiдповiдної одиницi запасiв - при продажу великогабаритних
товарiв, що мають номер заводу-виготiвника; 3.2.5). Переоцiнку
запасiв проводити щорiчно на пiдставi рiшення постiйно дiючої
iнвентаризацiйної комiсiї. 3.2.6). Спецодяг, виданий пiд звiт
працiвникам, враховувати на особових картках останнiх
протягом всього встановленого строку його використання.
Списання спецодягу, виданого пiд звiт, до закiнчення
встановлених строкiв його використання здiйснювати лише на
пiдставi актiв про його непридатнiсть. 3.3). Заборгованiсть та
забезпечення. 3.3.1). Резерв сумнiвних боргiв формувати
методом застосування абсолютної суми сумнiвної
заборгованостi. 3.3.2). Забезпечення на додаткове пенсiйне
забезпечення, гарантiйне зобов'язання, виплати працiвникам
iнструментами власного капiталу, iншi майбутнi витрати та
платежi не провадити. 3.4). Доходи та витрати 3.4.1). Оцiнку
ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання
робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при
цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному
перiодi пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт).
3.4.2). Перелiк статей калькулювання виробничої собiвартостi
продукцiї: прямi матерiальнi витрати; прямi витрати на оплату
працi; iншi прямi витрати; змiнi загальновиробничi i постiйнi
розподiленi загальновиробничi витрати i т.п. 3.4.3). Перелiк
змiнних загальновиробничих витрат: основна i додаткова
заробiтна плата загальновиробничого персоналу i вiдрахування
на соцiальнi заходи; витрати на водопостачання; витрати на
електроенергiю для забезпечення технологiчного процесу i т.д.
3.4.4). Перелiк постiйних загальновиробничих витрат: заробiтна
плата i iншi виплати апарату управлiння вiддiлами i
структурними пiдроздiлами, а також вiдрахування на соцiальнi
заходи; витрати на опалення, освiтлення, водозабезпечення,
утримання, охорону виробничих примiщень та iншi послуги;
амортизацiя основних засобiв загальновиробничого
призначення; витрати на операцiйну оренду основних засобiв
виробничого призначення, охорону працi i технiку безпеки;
витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування
основних засобiв загальновиробничого призначення i т.п. 3.4.5).
Змiннi i постiйнi загальновиробничi витрати розподiляти на
об'єкти витрат пропорцiйно прямим виробничим витратам, або
iншим методом, передбаченим П(С)БУ(16). 3.4.6). Для
перерозрахунку доходiв, витрат i руху грошових коштiв в
iноземнiй валютi не використовувати середньозважувальний
валютний курс. 3.4.7). Фiнансовi витрати, пов'язанi iз
створенням квалiфiкованих активiв, капiталiзувати; включати у
фiнансовi витрати поточного перiоду. 3.5). Перелiк пов'язаних
сторiн наведений у додатку 2. Оцiнку активiв i зобов'язань в
операцiях з пов'язаними сторонами здiйснювати методом
порiвнювальної балансової вартостi. 3.6). Оцiнку майбутнiх
грошових потокiв вiд активiв для цiлей зменшення їх
корисностi провадити на пiдставi довгострокових фiнансових
планiв товариства. 3.7). Вiдображати вiдстроченi податковi
активи й вiдстроченi податковi зобов'язання у рiчнiй фiнансовiй
звiтностi. 3.8). База розподiлу витрат по операцiях з
iнструментами власного капiталу: кiлькiсть акцiй, сума

операцiй i т.п. 3.9). Фiнансовi активи, набутi в результатi
систематичних операцiй, визнавати на дату виконання
контракту. 3.10). Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу
вiдображаються за справедливою вартiстю. Оцiнка та облiк
фiнансових iнвестицiй здiйснюються за кожною фiнансовою
iнвестицiєю. 3.11). Iнвестицiйну нерухомiсть вiдображати на
дату балансу за первiсною вартiстю, зменшеною на суму
нарахованої амортизацiї з урахуванням втрат вiд зменшення
корисностi. 3.12). При перерахуваннi доходiв, витрат i
грошових коштiв, виражених в iноземнiй валютi,
середньозважений валютний курс не застосовувати. 4). Перелiк
осiб, уповноважених пiдписувати первиннi документи, наведено
в додатку 3. Зазначенi особи несуть вiдповiдальнiсть за
достовiрнiсть таких документiв та своєчаснiсть їх складання. 5).
Перелiк осiб, уповноважених отримувати товарно-матерiальнi
цiнностi вiд iменi пiдприємства, наведено в додатку 4 до цього
наказу. 6). Покласти на головного бухгалтера, фiнансового
директора, генерального директора вiдповiдальнiсть за
недопущення несанкцiонованого доступу до облiкової
iнформацiї. 7). Контроль за виконанням цього наказу покласти
на фiнансового директора, головного бухгалтера пiдприємства.
Текст аудиторського висновку

1. Адресат. Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва
приватного акцiонерного товариства "Геркулес", фiнансова
звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для
подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 2. Вступний
параграф: 2.1 Основнi вiдомостi про емiтента: Повна
найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГЕРКУЛЕС" Код ЄДРПОУ 25117467 Мiсцезнаходження
83062, м. Донецьк, вул.Клiнична, буд.8 Дата державної
реєстрацiї 31.10.1997р. 2.2 Опис аудиторської перевiрки та
описання важливих аспектiв облiкової полiтики Аудитор
здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi приватного
акцiонерного товариства "Геркулес" яка складає повний
комплект фiнансової звiтностi: - Баланс" станом на 31.12.2011 р.
(форма 1), - Звiт про фiнансовi результати за 2011 р. (форма 2), Звiт про рух грошових коштiв за 2011 р. (форма 3), - Звiт про
власний капiтал за 2011 р. (форма 4), - Примiтки до рiчної
фiнансової звiтностi за 2011 р. (форма 5). Аудиторська
перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та
положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть",
iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з
вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi
Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати
України №229/7 вiд 31березня 2011 року, в тому числi у
вiдповiдностi iз 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". При складаннi висновку (звiту) Аудитор
дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй
мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р.
№1360. Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА
500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання
достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi
виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на

доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася
ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам
для обгрунтування аудиторської думки. У своїй роботi Аудитор
використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час
перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення.
Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання
розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi
суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом
тестування доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї,
розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнки вiдповiдностi
застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо
органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним
протягу перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежав вiд
судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових
оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального
подання фiнансової звiтностi. Прийнятою облiковою полiтикою
ПрАТ " Геркулес" встановленi такi методи облiку та принципи
оцiнки активiв та зобов'язань: - амортизацiю об'єктiв основних
засобiв нараховувати прямолiнiйним, зменшення залишкової
вартостi та кумулятивним методами. Термiн корисного
використання об'єктiв основних засобiв встановлюється
комiсiєю, але не менш мiнiмального строку встановленого
пунктом 145.1 Податкового Кодексу України. Наказом про
облiкову полiтику лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних
засобiв прийнята за 0; - встановити вартiсну межу при
класифiкацiї об'єкту до складу основних засобiв в сумi бiльше
1000 грн. та термiном корисного використання бiльше року: амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв
нараховувати використання в розмiрi 100% їх вартостi; амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати
прямолiнiйним методом; - у разi продажу, вiдпуску в
виробництво чи iншому вибуттi запасiв застосовувати такi
методи iх оцiнки: а). середньозваженої собiвартостi - при
вiдпуску виробничих запасiв у виробництво та реалiзацiї
готової продукцiї; б). iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної
одиницi запасiв - при продажу великогабаритних товарiв, що
мають номер заводу-виготiвника. Одиницею запасiв вважається
їх найменування. Облiк транспортно-заготiвельних витрат вести
на окремому субрахунку в цiлому; - при вiдпуску малоцiнних та
швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю, їх вартiсть
списується з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного
кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї та
вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного
використання; - резерв сумнiвних боргiв розраховується
виходячи з застосування абсолютної суми безнадiйних боргiв; забезпечення оплати майбутнiх вiдпусток, пенсiйне
забезпечення, забезпечення гарантiйних зобов'язань iншi
зобов'язання не створювати; - оцiнку ступеня завершеностi
операцiй з надання послуг (виконаних робiт) здiйснювати
шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому, в
бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у звiтному
перiодi в момент пiдписання акту приймання-передавання
послуг (виконаних робiт); - визнання та вiдображення в облiку

доходiв здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО15 "Доходи"
на пiдставi принципу нарахування та вiдповiдностi; - визнання
та вiдображення в облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до
вимог П(С)БО 16 "Витрати" на пiдставi принципу нарахування
та вiдповiдностi; - змiннi i постiйнi загально-виробничi витрати
розподiляти на об`єкти витрат пропорцiйно прямим
виробничим витратам; - вiдображати вiдстроченi податковi
активи й вiдстроченi податковi зобов'язання у рiчнiй фiнансової
звiтностi; - iнвентаризацiю активiв, капiталу та зобов'язань
проводити 1 раз на рiк перед складанням рiчної фiнансової
звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової
звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена
фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з
визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть приватного акцiонерного товариства
"Геркулес"пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Рiчна фiнансова
звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку
Емiтента за станом на кiнець останнього дня звiтного року. 3.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та
достовiрне представлення фiнансової звiтностi Управлiнський
персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне
подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та 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. Вiдповiдальнiсть управлiнського
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та
застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку,
облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають
обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд
керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми
активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а
також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi протягом звiтного перiоду. 4.
Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю Аудитора є
висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську
перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi
стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог,
а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не
мiстить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами
договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу
якостi ведення податкового облiку. Аудитор не виключає, що
подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi
викривлення. Аудит передбачає виконання аудиторських
процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх
розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд
судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглянув
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової
звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi

використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових
оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального
подання фiнансової звiтностi. Нами було розглянуто, чи
iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний
сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно
продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського
персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно
продовжувати дiяльнiсть згiдно вимог МСА 570
"Безперервнiсть" та визначено, що iснує суттєва невизначенiсть,
що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi
можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта
господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i
прийнятними для висловлення модифiкованої аудиторської
думки. 5. Аудиторська думка щодо повного комплекту
фiнансової звiтностi Складання аудиторського висновку (звiту)
щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується
МСА №700 "Формулювання думки та надання звiту щодо
фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi
незалежного аудитора". У зв'язку з наявнiстю пiдстав для
висловлення модифiкованої думки даний аудиторський
висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 "Модифiкацiї
думки у звiтi незалежного аудитора". 5.1. Пiдстави для
висловлення модифiкованої думки Аудитор не приймав участi в
спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та
зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення.
Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконували
iнвентаризацiйнi комiсiї, яким висловлено довiру, згiдно вимог
МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi об'рунтовують
думку, що активи та зобов'язання наявнi. Рiчна фiнансова
звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку
приватного акцiонерного товариства "Геркулес" за станом на
кiнець останнього дня звiтного року. 5.2. Загальний висновок
аудитора (умовно-позитивний) Висновок незалежного
Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї
бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31
березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705
"Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора".
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi
вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть
згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку, дiючими в Українi, якi вимагають
правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з
принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi,
порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової
звiтностi. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що
прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє
законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi. На
думку аудитора, за винятком можливого впливу питань, про якi
йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення модифiкованої
думки" фiнансова звiтнiсть приватного акцiонерного товариства
"Геркулес" за рiк, який закiнчився 31.12.2011р., подає
достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та
фiнансовi результати вiдповiдно до П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть
складена на основi дiйсних облiкових даних. В ходi перевiрки
Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози
безперевностi дiяльностi Товариства (МСА 570
"Безперервнiсть"). 6. Iнша допомiжна iнформацiя 6.1
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Вартiсть чистих активiв Емiтента визначена шляхом
вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми
його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi
чистих активiв Емiтента здiйснювався згiдно Методичних
рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств вiд 17.11.2004р. № 485 з метою реалiзацiї положень
статтi 155 Цивiльного кодексу України "Статутний капiтал
акцiонерного товариства", зокрема п.З. Розрахункова вартiсть
чистих активiв Емiтента на кiнець звiтного перiоду складає 7339
тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 1208 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011р. бiльше суми
статутного капiталу на 6131 тис. грн., що вiдповiдає вимогам
ст.155 Цивiльного кодексу України. 6.2 Наявнiсть суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом
цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою
звiтнiстю. Пiд час виконання завдання Аудитор здiйснив
аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом, у
вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо
iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть". В результатi проведення
аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази
того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена в iншiй
iнформацiї, що розкривається емiтентом та подається до Комiсiї
разом з фiнансовою звiтнiстю. 6.3. Виконання значних
правочинiв Приватне акцiонерне товариство "Геркулес" у 2011
роцi не мало виконання правочинiв, якi вiдповiдно до ст.70
Закону України "Про акцiонернi товариства" визнано значними
(10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi). За даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Емiтента вартiсть активiв на початок
року складає 425193 тис. грн. Мiнiмальна сума правочину, яка
пiдлягає дослiдженню Аудитором складає 42519 тис. грн.
Аудитором були виконанi процедури щодо перевiрки
дотримання Емiтентом вимог законодавства стосовно
виконання значних правочинiв та дiйшов висновку: На нашу
думку: Товариство в 2011 р. вiдповiдно до ст. 70 Закону
України "Про акцiонернi товариства" не здiйснювало значних
правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). 6.4 Вiдповiднiсть
стану корпоративного управлiння, у тому числi стану
внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Метою виконання
аудиторських 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. Формування складу органiв корпоративного
управлiння Емiтента здiйснюється вiдповiдно до Статуту,
затвердженого загальними зборами акцiонерiв приватного
акцiонерного товариства "Геркулес", протокол б/н вiд
19.07.2010р.; Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган
Товариства. Повноваження загальних зборiв здiйснюються
Єдиним акцiонером одноосiбно, який є власником всiх акцiй
Товариства. В Товариствi призначен ревiзор. Наглядова рада не
утворена, що не є порушенням вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства" оскiльки власником акцiй Товариства є
одна фiзична особа - Єдиний акцiонер. Виконавчим органом

Товариства є генеральний директор. Генеральний директор є
одноосiбним виконавчим органом. Генеральний директор
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До
компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх
питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї Єдиного акцiонера. Щорiчнi загальнi збори
акцiонерiв проводились в термiн, визначений вимогами ст. 32
Закону України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня,
наступного за звiтним роком. У звiтному роцi вiдбулися черговi
загальнi збори за 2010 рiк. Рiшення єдиного акцiонера з питань,
що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлено ним
письмово (у формi рiшення) та засвiдчено печаткою товариства
та має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного
товариства, що вiдповiдає вимогам ст. 49 Закону України "Про
акцiонернi товариства". У Статутi Емiтента не передбачено
обрання корпоративного секретаря, тому у 2011 роцi
Товариство не обирало корпоративного секретаря. Його функцiї
виконує юридичний вiддiл Товариства. В Статутi Емiтента не
передбачено запровадження в Товариствi посади внутрiшнього
аудитора. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався
Ревiзором. На момент здiйснення аудиторської перевiрки
Ревiзор свою перевiрку за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi за 2011 рiк не завершив. Протягом
звiтного перiоду не вiдбувалось змiн зовнiшнього аудитора.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Емiтента,
вважає за необхiдне зазначити наступне: - система
внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення
i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i
збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї
та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль; адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень
мiж працiвниками Емiтента таким чином, щоб жоден працiвник
не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної
операцiї повноваження; - бухгалтерський контроль забезпечує
збереження активiв. Емiтента, достовiрнiсть звiтностi та
включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший
контроль. Можна зробити висновок, що система
корпоративного управляння створена, але вимагає подальшого
удосконалення. Система внутрiшнього контролю Емiтента за
винятком згаданих обставин створена та дiє. 6.5 Iдентифiкацiя
та оцiнка 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 виконанi
аналiтичнi процедури, в тому числi, по сутi з використанням
деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав
розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта

господарювання, 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 обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що
фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок
шахрайства. 7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне
найменування аудиторської фiрми Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Експонте" Код ЄДРПОУ
33967097 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до
Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово
надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою
України Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв
аудиторської дiяльностi №3996 видане Аудиторською Палатою
України 31.05.2007 р. Термiн дiї до 31.05.2012 р. Номер та дата
видачi сертифiката аудитора Сертифiкат серiї А№006207
виданий Аудиторською Палатою України 19.01.2007 р. Термiн
дiї до 19.01.2017 р. Мiсцезнаходження юридичної особи 83059,
м. Донецьк, пр. Iллiча, 101а Телефон, факс (062) 294-11-40, 38686-75 8. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення
аудиту: Дата i номер договору на проведення аудиту Договiр
№5 вiд 30.03.2012р. Дата початку i дата закiнчення проведення
аудиту Аудит проводився з 06.04.2012р. по 13.04.2012р.
АУДИТОР сертифiкат серiї А №006207, виданий рiшенням
Аудиторської палати України вiд 19.01.2007р. дiя сертифiкату
до 19.01.2017р. Жеребйова Р.Т. Директор ТОВ "Аудиторська
фiрма "Експонте" сертифiкат серiї А №006207, виданий
рiшенням Аудиторської палати України вiд 19.01.2007р. дiя
сертифiкату до 19.01.2017р. Жеребйова Р.Т. Дата аудиторського
висновку: 13 квiтня 2012р.
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

Сьогоднi  Геркулес
 один з лiдерiв в Українi по виробництву
морозива i напiвфабрикатiв. Завдяки широкому асортименту i
розумного з'єднанню традицiйних рецептiв продукцiя ПрАТ
 Геркулес
 давно заслужила довiру i вдячнiсть українських
споживачiв. Народна любов пiдкрiплена авторитетною думкою
експертiв - продукцiя неодноразово вiдзначалася високими
нагородами:  Виб
iр року, 100 кращих товарiв України, а
також золотими медалями та дипломами професiйних
дегустацiйних конкурсiв. Iнформацiю про основнi види
продукцiї або послуги, що виробляються або надаються
емiтентом. № Найменування Частка в загальному Кiлькiсть
видiв / обсязi реалiзацiї найменувань за 2011 р.,% 1 Ковбаснi
вироби 6,70 153 2 Морозиво 46,40 81 3 Тiсто 3,43 7 4 Млинцi
0,49 6 5 Напiвфабрикати 35,57 36 6 Транспортнi послуги 4,50 7
Оренда примiщень 2,00 8 Оренда автотранспорту 0,90 9 Оренда
обладнання 0,01 Перспективнiсть виробництва окремих товарiв,
виконання робiт та надання послуг; залежнiсть вiд сезонних
змiн: Потенцiал українського ринку харчових напiвфабрикатiв i
морозива поки ще не вичерпаний нi по ємностi, нi за
асортиментом. У перспективi очiкується розширення
асортименту напiвфабрикатiв i морозива, поява нових торгових
марок, розширення брендiв за цiновими сегментами i цiльової
аудиторiї. Акценти споживчих переваг поступово будуть
змiщуватися в бiк напiвфабрикатiв швидкого приготування
(приготування в мiкрохвильовiй печi). Основною причиною
збiльшення ємностi ринку даних продуктiв є зростання
активного споживання заморожених напiвфабрикатiв i
продуктiв швидкого приготування. Сильна конкуренцiя мiж
виробниками морозива обумовлює необхiднiсть постiйного
вдосконалення асортименту. В майбутньому буде вiдбуватися
його розподiл на маленькi за обсягом сегменти споживачiв зi

специфiчними потребами. Так, перспективним є виробництво
морозива нетрадицiйної форми (наприклад, схожою на дитячi
iграшки, на рiзних тварин), ексклюзивних сортiв морозива
(наприклад, з живими йогуртами), продукцiї лiкувальнопрофiлактичного призначення (наприклад, для хворих дiабетом
- зi зниженим вмiстом цукру; для людей з пiдвищеною
чутливiстю до молочних продуктiв - зi зниженим вмiстом
лактози; для прихильникiв здорового способу життя низькокалорiйних сортiв) i т.п. Можна сказати, що попит на
продукцiю галузi задоволений не повнiстю. Надалi
прогнозується зростання попиту на продукцiю галузi з боку як
вiтчизняних, так i iноземних споживачiв. Основною причиною
збiльшення ємностi ринку морозива та напiвфабрикатiв є
зростання їх активного споживання. Пiдприємство вiдчуває
незначний вплив сезонностi на господарську та фiнансову
дiяльнiсть, а саме зменшення попиту на асортимент морозива у
зимовi мiсяцi. Основнi ринки збуту: Продукцiя, що
випускається ПрАТ Геркулес, реалiзується на ринку України.
ТМ  Геркулес
 - лiдирує на ринках морозива i
напiвфабрикатiв у Схiднiй та Пiвденнiй Українi, займає 2-4
позицiї в Центрi. На сьогоднiшнiй день компанiя посилено
освоює Захiд України. В країнi iснує невеликий експортний
потенцiал ринку. Експортну дiяльнiсть пiдприємство не
здiйснює. Основнi споживачi, якi займають 10% i бiльше в
загальному обсязi продажу: ПП  Украинский
продукт готова продукцiя, транспортнi послуги, послуги оренди - 389,1
тис грн. Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента
щодо зменшення ризикiв. З точки зору природи ризикiв, яким
пiддається дiяльнiсть ПрАТ "Геркулес" видiляють такi їх види:
1. Економiчний (ринковий) ризик - ризик втрати конкурентної
позицiї на ринку внаслiдок непередбачених змiн в
економiчному оточеннi пiдприємства, наприклад, через
зростання цiн на енергоносiї, змiни митних тарифiв, податкових
ставок i т.п. 2. Полiтичний ризик - ризик прямих збиткiв i втрат
чи недоотримання прибутку через несприятливi змiн полiтичної
ситуацiї в країнi або дiй мiсцевої влади. 3. Виробничий ризик ризик невиконання виробничого плану через порушення
контрактних зобов'язань контрагентами пiдприємства,
недостатньої квалiфiкацiї спiвробiтникiв, збоїв в поставках
комплектуючих або в роботi обладнання, а також через
недолiки планування (завищення можливостей пiдприємства з
випуску продукцiї, заниження потреби в сировинi та матерiалах
, необгрунтованих нормативiв i т.п.). 4. Фiнансовий ризик ризик, пов'язаний з формуванням складу джерел фiнансування
пiдприємства i з проведенням операцiй з його активами
(кредитний, процентний, валютний ризики). Пiд кредитним
ризиком розумiється ймовiрнiсть невиплати кредитору
належних йому коштiв, процентний ризик пов'язаний з
поверненням коштiв за кредитними договорами з плаваючими
процентними ставками, а валютний - з можливiстю збиткiв при
змiнi валютних курсiв. Заходи емiтента щодо зменшення
ризикiв: - Впровадження на пiдприємствi iнтегрованої системи
менеджменту, заснованої на мiжнародних стандартах ISO 9001
та ISO 22000; - Проведення наглядового аудиту з
функцiонування iнтегрованої системи менеджменту на
пiдприємствi; Список можливих критичних зовнiшнiх факторiв:
-Нестабiльнiсть економiки -Нестабiльнiсть цiн на сировину Посилення конкуренцiї -Падiння життєвого рiвня i купiвельної
спроможностi населення Дiї зi зниження ризикiв: Основнi
передумови та шляхи досягнення поставлених цiлей За
морозивом 1. Темпи зростання ринку - приблизно 5% -6% в рiк.
2. Зростання споживання морозива сiмейного типу. 3.

Пiдвищення рентабельностi виробництва за рахунок оптимiзацiї
асортименту з допомогою АВС аналiзу 4. Розширення i
розмаїття асортименту високорентабельних видiв морозива За
напiвфабрикатами: 1) Високi темпи зростання ринку НФ (не
менш нiж на 20% в рiк) 2) Пiдвищення попиту на нетрадицiйнi
НФ (тiсто / млинцi / рубанi ПФ). 3) Зниження частки
споживання фасованих НФ. Домiнування в структурi ринку
ваговiй продукцiї. Прагнення виробникiв брендувати ваговi НФ
(POS-матерiали; брендування мiсць продажу-фiрмовi точки); 4)
розширення виробниками асортиментного портфеля; вивод
iнновацiйних продуктiв. Канали збуту й методи продажу, якi
використовує емiтент: Просування: Ексклюзивним
дистриб'ютором ПрАТ  Геркулес
, який реалiзуює продукцiю
на територiї України є ПП  Украинский
продукт. До його
складу входять 27 фiлiалiв i 2 представництва. Завдяки
власному сучасному автопарку i наявностi фiрмового
холодильного обладнання (ларi, банетти), продукцiя ПрАТ
 Геркулес
 широко представлена в торговельнiй мережi на
всiй територiї Українi. Основним каналом збуту заморожених
напiвфабрикатiв є - традицiйна роздрiб. Через даний канал
реалiзується 65% вiд загального обсягу продажiв. На частку
мережевого роздробу припадає 32%. Протягом останнiх рокiв
активний розвиток даного каналу забирає на себе частку
продажiв в  магазинах
бiля дому. 2% продажу
напiвфабрикатiв реалiзується через нетрадицiйнi канали збуту.
В цiлому по Українi замороженi напiвфабрикати, що
випускаються ПрАТ  Геркулес
, представленi в 35,1%
роздрiбних точок. Але, слiд зазначити нерiвномiрнiсть покриття
продажiв в залежностi вiд регiону України. Так, реалiзацiя
напiвфабрикатiв в Схiдний регiон складає 51% вiд загального
обсягу. На частку Центрального регiону припадає близько 23%,
Пiвденного i Захiдного регiону-19% i 4% вiдповiдно. Дана
особливiсть у розвитку дистрибуцiї впливає i на розподiл
споживання напiвфабрикатiв ТМ  Геркулес
 по територiї
України. Iнструменти продажiв: - Навчання на постiйнiй основi
торгового персоналу. - Постiйне збiльшення професiйного рiвня
торговельних команд. - Органiзацiя та проведення трейдмаркетингових заходiв в торгових точках на територiї всiєї
України, спрямованих на збiльшення обсягiв продажiв i
лояльностi кiнцевого споживача до ТМ нашої компанiї. Пiдхiд
до продажiв: Методика управлiння продажами: 100% знання
територiї, 100% дистрибуцiї, 100% асортиментного присутностi,
100% промiжок часу перебування нашого товару в торговельнiй
точцi. Цiноутворення: Доступний для бiльшостi споживачiв
рiвень цiн робить продукцiю ТМ  Геркулес
 особливо
привабливою i повнiстю конкурентоспроможною. Джерела та
доступнiсть сировини: товариство використовує сировину
вiтчизняних виробникiв. Динамiка цiн на сировину:
Найменування 2009 2010 2011 цiна, грн цiна, грн цiна, грн без
ПДВ без ПДВ без ПДВ Свинина жирна. 26,69 22,13 24,14
Свинина напiвжiрна. 33,42 27,63 30,29 Свинина нежирна. 40,73
33,72 37,20 Свинина блочно жирна. 26,19 22,02 24,70 Свинина
блочно напiвжiрна. 31,67 25,38 30,12 Свинина блокова нежирна.
40,18 33,34 38,12 Яловичина вищого гатунку 35,28 36,29 44,93
Яловичина блочна вищий сорт 35,22 37,09 41,27 Яловичина 1 с.
29,16 30,32 37,47 Яловичина 2 с. 23,43 24,04 29,94 Яловичина
блочно 1 с. 27,09 29,64 37,35 Яловичина блочно 2 с. 22,73 24,99
30,74 Кури. 12,57 13,37 14,63 М'ясо птицi мех.обвалкi 8,13 8,72
7,95 Окорок курячий. 9,45 13,43 12,50 Фiле куряче. 19,59 25,40
21,97 Борошно вищої гатунку. 1,75 2,04 2,69 Маргарин для
слойки 8,92 11,08 12,04 Масло рослинне. 7,88 8,26 11,97 Масло
солодковершкове селянське 72,5% 17,05 33,11 35,95 Капуста.

0,89 2,76 4,80 Картопля. 1,45 2,59 3,23 Морква. 3,26 3,55 3,50
Цибуля рiпчаста. 1,15 3,85 2,82 Основнi постачальники, якi
займають 10% i бiльше в загальному обсязi поставки - Metalfrio
Solutions A/S - 16593 тис. грн. - морозильнi вiтрини - КО ПО
Ясинуватський КХП - 5613 тис. грн. - борошно - ТОВ АгроОвен - 7854 тис. грн. - кури - ТОВ Аларит Агро - 24921 тис.
грн.- м'ясо - ТОВ ДПА - 8877 тис. грн. - упаковка - ТОВ
Колдбокс - 5223 тис. грн. - автотранспорт - ТОВ Ласунка 19118 тис. грн. - товар - ТОВ Сервiс-Iнвест - 6291 229 тис. грн.активна електроенергiя - ТОВ Укрвторресурси - 7634 тис. грн. упаковка - ТОВ Укрдонмясо - 24722 тис. грн. - м'ясо - ТОВ
фiрма Астарта-Київ - 5509 тис. грн. - цукор - ТОВ Фiрма
Донспецторг - 6925 тис. грн. - борошно - ПАТ Донецький
Мiський молочний з-д № 2 - 14898 тис. грн. - молоко, сир,
послуги. Iнформацiю про особливостi стану розвитку галузi
виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент: Пiдприємство
функцiонує в рамках харчової галузi. Сировинна база галузi в
даний час представлена вiтчизняною сировиною: глазурi i
покриття для морозива, добавки, жири, молочна група,
борошняна група, м'ясна група, наповнювачi для морозива,
овочева група. Виробничi потужностi харчової галузi
розподiленi в Українi рiвномiрно, переважно у промислових
центрах. Основнi засоби, матерiально-технiчна база
виробництва пiдприємств галузi перебувають у задовiльному
станi. В даний час ринок заморожених напiвфабрикатiв
знаходиться в стадiї поступального зростання. За оцiнками
аналiтикiв в 2011р ринок в натуральному вираженнi вирiс на
6,12%. В цiлому на ринку заморожених напiвфабрикатiв в 2011р
були вiдзначенi наступнi тенденцiї: - Посилення конкуренцiї та
активiзацiя основних операторiв в напрямку модернiзацiї
виробництва i випуску нових видiв продукцiї; - Домiнування в
структурi ринку вагових напiвфабрикатiв (60-63%); - Iстотне
зростання закупiвельних цiн на м'ясну сировину, що
спричинило за собою пiдвищення сировинної собiвартостi; Збiльшення виробництва напiвфабрикатiв пiд PL-мереж; - В
структурi ринку в розрiзi товарних груп координально змiн не
спостерiгалося. Передбачається зростання наступних сегментiв:
м'яснi НФ, замороженi овочi i фрукти, готовi блюда. В даний
час ще немає державних програм розвитку або модернiзацiї
галузi. В Українi iснують такi заходи державного регулювання
ринку харчових продуктiв: -Контроль з боку Антимонопольного
комiтету з метою недопущення порушення Закону України
 Про
захист економiчної конкуренцiї; -Контроль Комiтету
України з питань технiчного регулювання та споживчої
полiтики з метою недопущення порушення законiв України
 Про
стандартизацiю,  Про
стандарти, технiчнi регламенти
та процедури оцiнки вiдповiдностi; -Контроль з боку органiв
регiонального рiвня за встановленням граничних рiвнiв
торговельних надбавок не бiльше 15% до оптової цiни
виробника на продовольчi товари з метою недопущення
дестабiлiзацiї ринку продовольчих товарiв першої необхiдностi,
запобiгання необгрунтованого пiдвищення цiн на споживчому
ринку; -Контроль з боку податкових органiв за дотриманням
податкового та валютного законодавства. Рiвень впровадження
нових технологiй, нових товарiв на пiдприємствi, його
становище на ринку: Основним iнструментом отримання
конкурентної переваги для ПрАТ  Геркулес
 є модернiзацiя
виробництва, впровадження передових технологiй i випуск
нових видiв продукцiї. У 2011р компанiя  Геркулес

сконцентрувала свої зусилля на розвитку iснуючого портфеля
напiвфабрикатiв. Була проведена робота по полiпшенню якостi
кожної асортиментної позицiї з метою максимально наблизити

сприйняття продукту до  домашнього
. Це стало можливим
завдяки переходу на нову технологiю замiсу i приготування
тiста з використанням передового iталiйського обладнання. По
окремих видах продукцiї, наприклад, вареникiв з вишнею, була
змiнена технологiя приготування начинки, яка дозволила
зберегти цiлiснi шматочки вишнi, а також уникнути
проступания начинки пiсля формування виробу. У
пiдготовчому вiддiленнi цеху з виробництва заморожених
напiвфабрикатiв було встановлено дозатори з температурними
режимами для автоматизацiї подачi води при приготування
тiста. На дiлянцi приготування фаршiв були встановленi
бактерициднi лампи, якi дозволили досягти полiпшення
мiкробiологiчних показникiв в продуктi. У березнi 2011р в
асортимент продукцiї була введена серiя ексклюзивних
продуктiв: Хiнкалi "Грузинськi i Хiнкалi з куркою i грибами
ТМ  Геркулес
. З метою максимально наблизити данi
продукти до теперiшнього грузинського стравi технологiї
пiдприємства розробили i впровадили нову технологiю
приготування начинки. Так, для хiнкалi  Грузинських
 фарш
має рубану структуру, що дозволяє утримувати соковитiсть
начинки пiсля приготування продукту i передати весь пряний
аромат. В основу iдеї начинки Хiнкалi з куркою i грибами
закладений рецепт приготування вiдомого французького блюда
- жульена. Технологiя начинки являє собою складний
багатоетапний процес. Ще однiєю яскравою новинкою в лiнiйцi
напiвфабрикатiв стала основа для пiци ТМ  Геркулес
. Для
випуску даного продукту було придбано та встановлено
декiлька одиниць iталiйського обладнання: дiльник-округлювач
(OEM), пiццепресс (OEM) i пiч тунельного типу, освоєна нова
технологiя замiсу тiста. Зараз ця дiлянка стабiльно
завантажений на 100%. Також в кiнцi 2011 року для цеху
заморожених напiвфабрикатiв був придбаний новий
пельменний апарат АП-250, який дозволяє виготовляти
пельменi у формi  сатурн
 що користуються величезною
популярнiстю серед споживачiв на росiйському ринку i набуває
все бiльший iнтерес серед українських споживачiв. З моменту
покупки даного обладнання проводиться активна розробка
асортименту напiвфабрикатiв в данiй формi, який планується
випустити на ринок уже в перше пiврiччя 2012р. Iнформацiю
про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг)
емiтента; П'ятiрка лiдерiв ринку заморожених напiвфабрикатiв
залишається незмiнною протягом кiлькох останнiх рокiв: ПП
Волков (ТМ Левада, Сударушка, Ням-ням, Заощаджуй-ка),
ПрАТ  Геркулес
 (ТМ Геркулес, Добриня, Застiльнi,
Диканька), Донецький комбiнат заморожених продуктiв ( ТМ
Цун-Дон, Лада, ополоники), ТОВ  Три
ведмедi (ТМ Три
ведмедя, варенична, Продзапас), ПП  Дригало
 (ТМ Дригало,
Немо, Швiдень-ко). Iснують певнi труднощi в оцiнцi часткового
розподiлу конкурентiв у зв'язку з вiдсутнiстю єдиного
об'єктивного пiдходу до оцiнки та аналiзу ринку
напiвфабрикатiв. Частка компанiї  Геркулес
 в цiлому на
ринку заморожених напiвфабрикатiв оцiнюється на рiвнi 4,6%.
У сегментi  традиц
iйнi напiвфабрикати частка  Геркулеса

близько 13,2%. З метою утримання лiдерських позицiй на ринку
заморожених напiвфабрикатiв ПрАТ  Геркулес
 в 2011р: провела рестайлiнг логотипу. В оформлення логотипу була
збережена спадкоємнiсть основних графiчних елементiв, але
був вiдкоректований використовуваний шрифт i колiрне
рiшення. Це дозволило зробити його бiльш сучасним,
елегантним i розташовує до себе. - значна увага придiлялася, i
продовжує придiлятися, емоцiйного позицiонування бренду
 Геркулес
. В рамках обраної стратегiї був прийнятий новий

слоган напiвфабрикатiв ТМ  Геркулес
 -  Як
Домашнi!
Смакота, який виражає головну iдею i конкурентну перевагу
продукцiї, а також розроблено яскравий i динамiчний iмiдж. З
серпня 2011р почалося оновлення дизайну упаковки, фiрмового
холодильного обладнання та автотранспорту. - з метою
формування нового образу заморожених напiвфабрикатiв ТМ
 Геркулес
 у споживачiв, була проведена легка, позитивна
рекламна кампанiя (1 флайт-сiчень, лютий 2011р; другий флайтжовтень-листопад 2011р). Основними комунiкативними
каналами стали телебачення i зовнiшня реклама. Продажi по
пельменiв  iФ
рмовим, якi виступали  головними
героями
в рекламному ролику, перевищили показники чотирьох
останнiх рокiв. Зростання показникiв знання, споживання та
лояльностi споживачiв до бренду  Геркулес
 склав в
середньому +5%. В результатi правильної маркетингової
стратегiї продажу заморожених напiвфабрикатiв ТМ
 Геркулес
 зросли на 5% порiвняно з минулим роком, при
цьому валовий прибуток у напрямку збiльшилася на 13%.
Зростання показникiв знання, споживання та лояльностi
споживачiв до напiвфабрикатiв ТМ  Геркулес
 склав в
середньому +5%. Перспективнi плани розвитку емiтента: Перед
пiдприємством поставлена стратегiчна мета, яка полягає в
наступному: збiльшення обсягiв виробництва i реалiзацiї,
змiцнення ринкових позицiй, а також розширення асортименту
випускаємої продукцiї, що дозволить завантажити найбiльш
повно наявнi виробничi потужностi, з метою отримання
бiльшого обсягу продукцiї, а вiдповiдно i зростання доходної
частини надходжень. Досягнення поставлених цiлей
забезпечується за рахунок таких сильних сторiн пiдприємства
як: потужна виробнича база, багаторiчний досвiд роботи, висока
конкурентоспроможнiсть виробленої продукцiї i зростаючий
попит. Стратегiчними цiлями напрямки заморожених
напiвфабрикатiв в 2012р є збiльшення обсягiв виробництва на
8% в натуральному вираженнi i на 27% в грн. Це дозволить
збiльшити валовий прибуток направлення на 29%, утримавши
показник валової маржi на рiвнi 49%. Для досягнення
поставлених цiлей планується: 1) провести нацiональну промокампанiю по напiвфабрикатах ТМ  Геркулес
 з анонсом в
рiзних каналах комунiкацiй. Мета - стимулювання продажiв,
при цьому пiдтримуючи i продовжуючи позитивну, емоцiйну,
легку комунiкацiю минулого року по формуванню нового
образу напiвфабрикатiв Геркулес. Планований результат: не
менш +30% в тоннах у порiвняннi з аналогiчним перiодом
минулого року в перiод проведення кампанiї. 2) продовжити
програму просування по новим продуктам-Хiнкалi
 Грузинським
 i Хiнкалi з куркою i грибами, яка була
запущена з серпня 2011р. Планується провести БТЛ-акцiї,
пiдтримуванi радiо i зовнiшньою рекламою в наступних мiстах:
Харкiв, Луганськ, Одеса; 3) з осенi 2012р перейти на випуск
напiвфабрикатiв ТМ  Геркулес
 у новiй iнновацiйнiй
упаковцi, що додасть цiнностi бренду i дозволить видiлитися на
полицi; 4) розширити асортимент пельменiв ТМ  Геркулес
2
новими продуктами, в основi яких лежить оригiнальнi
поєднання м'ясної начинки зi спецiями. А також розширити
лiнiйку ексклюзивних продуктiв, додавши страви японської та
iталiйської кухнi; 5) розширити асортимент рубаними
напiвфабрикатами пiсля придбання та монтажу
високопродуктивної котлетної лiнiї, що включає в себе
формувальний вузол, машини для рiдкої i сухої панiровки; 6)
розширити виробничi можливостi дiлянки з випуску основи для
пiци за рахунок придбання додаткових одиниць обладнання.
Налагодити виробництво нового продукту-пiци замороженої. 7)

оновити асортимент i упаковку напiвфабрикатiв ТМ
 Заст
iльнi, змiнивши позицiонування даної торгової марки;
що дозволить зупинити негативну динамiку продажiв i
завантажити даний виробничий дiлянку; 8) внести змiни
(доповнити вимоги, переглянути ТОП-асортимент,
вiдкоригувати принцип викладки продукту в скринях) в
прийнятi стандарти викладки напiвфабрикатiв в торгових
точках; 9) провести комплекс заходiв, спрямованих на
пiдвищення показника кiлькiсної дистрибуцiї до 40% (в цiлому
по Українi); 10) розробити та реалiзувати програми,
спрямованих на пiдвищення лояльностi продавцiв торгових
точок до оновленого асортименту.
Інформація про основні придбання або
відчуження активів за останні п'ять
років. Якщо підприємство планує будьякі значні інвестиції або придбання,
пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання
або інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування

Iнформацiя про значнi придбання та вибуття активiв за останнi
п'ять рокiв: Придбання найбiльш крупних основних засобiв у
2007 роцi: Будiвлi, споруди: Вагон-будиночок р3*9*2,8м - 2шт 108 463,34 грн., Будiвля контори 11/50 частин тарної бази №6 108 955,00 грн. Машини та обладання: Повiтроохолоджувач ХTFN 0651-D-4-20/10-E - 91 996,40 грн., Дизель генератор 65
кВА / 52 кВт - 152 871,26 грн., Компресор HSN7471-75 з SE-E13шт - 168 125,00 грн., Електронавантажувач KOMATSU FB098шт - 1 081 344,00 грн. Транспортнi засоби: Екскаватор 2201
"Евент-01" - 191 000,00 грн. Разом найбiльш крупних основних
засобiв за 2007р. - 1 902 755,00 грн. Вибуття значних основних
засобiв у 2007 роцi не було. Придбання найбiльш крупних
основних засобiв у 2008 роцi: Машини та обладнання:
Пельменний автомат HLT-700 XL - 171 600,00 грн. Транспортнi
засоби: Isuzu NQR 71P ш.87100912 iзотерм. фургон № 32958
XOU (6 шт) - 1 895 945,00 грн. Разом найбiльш крупних
основних засобiв за 2008р. - 2 067 545,00 грн. Вибуття значних
основних засобiв у 2008 роцi не було. Придбання найбiльш
крупних основних засобiв у 2009 роцi: Машини та обладнання:
Вакуумна машина CD 130 - 219 070,00 грн., Формувальний стiл
для ескiмо генератора Хойер Ролло - 20 599 457,25 грн., Станцiя
для дозування джему "олiвцем" в морозиво на паличцi - 265
322,47 грн., Насосная станцiя Хойер пропамп НП - 284 476,71
грн. Разом найбiльш крупних основних засобiв за 2009р. - 21
368 326,43 грн. Вибуття значних основних засобiв у 2009 роцi
не було. Придбання найбiльш крупних основних засобiв у 2010
роцi: Машини та обладнання: Установка для автоматичного
миття ящикiв - 112 500,00 грн., Льодогенератор F90v - 135
777,14 грн, Пакувальна машина Pack Tronik 400 - 265 000,00
грн., Коптильно-варильна установка "Термiкс-600" - 285 000,00
грн., Коптильно-варильна установка "Термiкс-600" - 285 000,00
грн., Шприц Комп-Опти 2000 - 286 580,67 грн. Транспортнi
засоби: Hyundai HD78 Super Cab-30шт - 5 000 000,00 грн.,
Мерседес-Бенц Sprinter 324 - 551 797,50 грн., Mercedes S 550 732 000,00 грн., Рефрижераторний фургон COLD CAR № 38447
з ХОУ-30шт - 7 849 673,29 грн., Lexus LX - 1 015 099,00 грн.
Разом найбiльш крупних основних засобiв за 2010р. 16 518
427,60 грн. Вибуття значних основних засобiв у 2010 роцi не
було. Придбання найбiльш крупних основних засобiв у 2011
роцi: Машини та обладнання: Льодогенератор GeneglaceF90Hс
хол. агрегатом - 127 483,33 грн., Автоматично тiсторозкаточна
машина MULTISPEED CLASSIC 600 LL - 118 675,28 грн.,
Шпiгорезательная машина Classic 96, Foodlogistik - 177 750,00
грн., Масажер МК-3 * 400 РС - 189 713,50 грн., Дiльнiк
округлювач ВМ/2/AS - 109 011,57 грн., Пiч тонельного типу з
шириною стрiчкi 75 - 138 472,05 грн., Автомат для виробництва
пельменiв АП-250 в комплектi з пристроєм подачi тiста,
насосом подачi фаршу "Немо", розподiльником фаршу - 402
456,30 грн. Транспортнi средства: Hyundai HD72-6шт - 1 050

000,00 грн., Напiвпрiчеп-рефрижератор CHERAU VM4C383ш. 201 066,67 грн., Рефрижераторний фургон Cold car № 39608 з
ХОУ-2шт - 542 453,00 грн., Напiвпричiп-рефрижератор Krone
sdr27ш.-2шт - 750 504,34 грн., Сiдельний тягач VOLVO FH4x2 385 326,67 грн., Сiдельний тягач VOLVO FH4x2 - 385 326,68
грн., Рефрижераторний фургон COLD-4шт - 1 107 737,00 грн.,
Напiвпричiп-рефрижератор CHEREAU - 574 245,83 грн.,
Сiдельний тягач СканiяG380 LA4x2HNAшассi - 644 979,61 грн.,
Сiдельний тягач Скания G380LA4x2H - 662 159,14 грн.,
Напiвпричiп-рефрижератор CHEREAU CSD - 745 858,94 грн.,
Hyundai HD 72шасi KMFGA17LP8C099437 + Рефрижераторний
- 901 219,33 грн. Разом найбiльш крупних основних засобiв за
2011р. - 9 214 439,24 грн. Вибуття значних основних засобiв у
2011 роцi не було. Планується придбання технологiчного
обладнання для удосконалення лiнiї виробництва  Тортики

за рахунок власних та позикових коштiв.
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

У балансi основнi засоби вiдображаються по залишковiй
вартостi. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс
пiдприємства по первiснiй вартостi. Основнi засоби, що
числяться на балансi товариства використовуються за
призначенням. Умови користування основних засобiв: будинки, споруди та передавальнi пристрої: капiтальних
ремонтiв не було, проводились лише поточнi. - машини та
обладнання: утримуються в робочому станi, проводяться
капiтальнi та поточнi ремонти. - транспортнi
засоби:проводяться замiни запчастин та дрiбнi ремонти,
техогляд. - iнструменти, прилади: утримуються у належному
станi. - малооцiннi необоротнi мат. активи: утримуються у
належному станi. Станом на 31.12.2011р. первiсна вартiсть
основних засобiв становить 150142 тис. грн., знос - 73827 тис.
грн., залишкова вартiсть - 76315 тис. грн. Обмеження щодо
розпорядження та використання майна не iснують. У фiнансову
оренду основнi засоби не надавались. На пiдприємствi згiдно з
облiковой полiтикою прийнят прямолiнiйний метод
нарахування амортизацiї. Обмежень права власностi основних
засобiв не має. Основнi засоби, що переданi в оперативну
оренду: будiвлi та споруди - 5225 тис. грн; транспортнi засоби 2682 тис.грн. Орендованi основнi засоби на загальну суму 544
тис. грн., а саме по групах: будiвлi та споруди - 522 тис. грн.
машини та обладнання - 20 тис. грн. транспортнi засоби - 2 тис.
грн. Основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування не
придбавалися. Ступень використання основних засобiв
виробничого призначення: будiвлi та споруди - 80% машини та
обладнання - 55% транспортнi засоби - 70% iншi - 61% Термiн
використання основних засобiв: - будiвлi та споруди - не меньш
240 мiсяцiв - машини та обладнання - не меньш 60 мiсяцiв iнструменти, прибори, iнветар - не меньш 48 мiсяцiв транспортнi засоби - не меньш 60 мiсяцiв - iншi необоротнi
засоби - не меньш 144 мiсяцiв. Мiсцехнаходження основних
засобiв: на територiї пiдприємства. Спосiб утримання активiв власнi за рахунок власних коштiв та орендованi за рахунок
коштiв орендаря. Проводяться своєчаснi поточнi та капiтальнi
ремонти. Окрiм того, здiйснюється технiчне обслуговування догляд, чистка, змазка, дрiбний ремонт. Екологiчних питань, якi
могли би негативно вiдбитися на використаннi основних засобiв
не виявлено. Пiдприємство ПрАТ "Геркулес" розташоване в
промисловiй зонi Ленiнського району м. Донецька на територiї
ранiше iснуючого цеху напiвфабрикатiв Донецького
металургiйного заводу. З пiвдня на вiдстанi 150м знаходиться
лiкарня № 6. З пiвнiчної частини вiдведеної земельної дiлянки
знаходиться зеленi насадження санiтарно-захисної зони

Донецького металургiйного заводу. Згiдно "Державних
санiтарних правил планування та забудови населених мiст", якi
затвердженi наказом МОЗ України вiд 19.06.96р. № 173
пiдприємство належить до 5 класу з розмiром санiтарнозахисної зони 50м. ПрАТ "Геркулес знято з державного облiку
об'єктiв, якi впливають або можуть вплинути на здоров'я людей
i стан атмосферного повiтря листом Державного управлiння
екологiї та природних ресурсiв в Донецькiй областi за № 140875
вiд 05.05.2004р. ПрАТ "Геркулес" має дозвiл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферу № 1410137700-10а вiд
30.12.2010р видане Держуправлiнням охорони навколишнього
середовища в Донецькiй областi, термiном до 25.02.2013р. У
зв'язку з малою кiлькiстю забруднюючих речовин та екологiчно
безпечним обладнанням, виданим дозволом план
природоохоронних заходiв по зменшенню викидiв та заходи по
контролю граничних норм не передбачається. ПрАТ "Геркулес"
здiйснює свою водогосподарську дiяльнiсть на пiдставi дозволу
на спецiальне водокористування № Укр-Дон-4216 вiд
19.05.2010р. видане Державним управлiнням охорони
навколишнього середовища в Донецькiй областi на строк до
01.07.2013р. Для господарської дiяльностi пiдприємство
отримує воду згiдно договору з Донецьким Мiськводоканалом
вiд 01.01.2009р. № 71541, який щорiчно пролонгується. Згiдно
цього договору здiйснюється i прийом стiчних вод
пiдприємства в каналiзацiйнi системи мiськводоканалу. Крiм
господарської каналiзацiї, на пiдприємствi експлуатується
система зливової каналiзацiї. Ця система включає 8 послiдовно
розташованих колодязiв. Дiаметр водовiдвiдної труби складає
300мм. Скидання зливових вод здiйснюється в балку без назви
(р. Бахмутка) права притока Кальмiусу. Лабораторний контроль
за якiстю стiчних зливових вод ведеться Пiвнiчно-Донецьким
басейновим управлiнням водних ресурсiв Донецької
регiональної лабораторiєю монiторингу вод згiдно договору №
1555 вiд 18.01.2011р. На пiдприємствi була проведена
iнвентаризацiя об'єктiв пiдвищеної небезпеки та оформлено
повiдомлення № 614 вiд 12.08.04р. Було визнано, що об'єкт не
належить до об'єктiв пiдвищеної небезпеки не по масi
небезпечних речовин знаходяться на пiдприємствi не по
вiдстанi впливу на навколо знаходяться промисловi
пiдприємства. Дане повiдомлення зареєстровано в
Територiальному управлiннi Держгiрпромнагляду. Виробнича
потужнiсть основних засобiв: Найменування лiнiї
Найменування продукцiї, Виробнича що випускається
потужнiсть за добу (т/добу) Лiнiї по виробництву морозива
морозиво 60 Лiнiї по виробництву напiвфабрикатiв пельменi 38
вареники 11 Лiнiї з виробництва млинцiв млинцi 1,65 Лiнiя з
виробництва тесту тiсто 4 Лiнiя з виробництва ковбасних
виробiв ковбаснi вироби 3 Протягом 2011 року у пiдготовчому
вiддiленнi цеху з виробництва заморожених напiвфабрикатiв
було встановлено дозатори з температурними режимами для
автоматизацiї подачi води при приготування тiста. На дiлянцi
приготування фаршiв були встановленi бактерициднi лампи, якi
дозволили досягти полiпшення мiкробiологiчних показникiв в
продуктi. Для випуску основи для пiци було придбано та
встановлено декiлька одиниць iталiйського обладнання:
дiльник-округлювач (OEM), пiццепресс (OEM) i пiч тунельного
типу, освоєна нова технологiя замiсу тiста. Зараз ця дiлянка
стабiльно завантажена на 100%. Iнформацiя щодо планiв
капiтального будiвництва, розширення або удосконалення
основних засобiв: В кiнцi 2011 року для цеху заморожених
напiвфабрикатiв був придбаний новий пельменний апарат АП250 вартiстю 402 456,30 грн., який дозволяє виготовляти

пельменi у формi "сатурн" що користуються величезною
популярнiстю серед споживачiв на росiйському ринку i набуває
все бiльший iнтерес серед українських споживачiв. З моменту
покупки даного обладнання проводиться активна розробка
асортименту напiвфабрикатiв в данiй формi, який планується
випустити на ринок уже в перше пiврiччя 2012р. Товариство
планує розширити асортимент рубаними напiвфабрикатами
пiсля придбання та монтажу високопродуктивної котлетної
лiнiї, що включає в себе формувальний вузол, машини для
рiдкої i сухої панiровки, а також розширити виробничi
можливостi дiлянки з випуску основи для пiци за рахунок
придбання додаткових одиниць обладнання. ПрАТ  Геркулес

застосовує фiнансування з внутрiшнiх ( власних) джерел та з
позикових коштiв.
Інформація щодо проблем, які
впливають на діяльність емітента;
ступінь залежності від законодавчих
або економічних обмежень

Основним проблемами ринку напiвфабрикатiв є: дискредитацiя
напiвфабрикатiв в очах українських споживачiв на телебаченнi i
в публiкацiях, що робить негативний вплив на попит; жорстка
полiтика торгових мереж; постiйне зростання закупiвельних
цiн, нестабiльнiсть i низька якiсть вхiдної сировини;
фальсифiкацiя ваговiй продукцiї.

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

Дiяльнiсть товариства здiйснювалась згiдно дiючого
законодавства. Протягом 2011 року ПрАТ "Геркулес" були
нарахованi та сплаченi наступнi штрафи за порушення
податкового законодавства: № Вид виплат нараховано сплачено
Сума, тис.грн. Сума, тис. грн. 1 Штрафнi санкцiї по податку з
власникiв транспортних засобiв 0,2 0,2 3 Штрафнi санкцiї по
ПДВ 6,1 6,1 4 Пеня за несвоєчасну сплату ПДВ 0,9 0,9 5
Податок на прибуток 47,8 - РАЗОМ нараховано за 2011р. 55,0
РАЗОМ сплачено за 2011р. 7,2 Сума штрафних санцiй по
податку на прибуток не був сплачен у зв'язку з наявнiстю
переплати.

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

ПрАТ "Геркулес" здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до свого
статуту та чинного законодавства України. Майно товариства
складається з основних засобiв, запасiв,дебiторської
заборгованостi, грошових коштiв, кредитних ресурсiв та iнших
активiв. Бюджетного фiнансування Товариство не отримує.
Станом на 31.12.2011р. поточнi активи Пiдприємства склали
289635 тис. грн., поточнi зобов`язання 265921 тис. грн. Рiзниця
мiж поточними оборотними активами та поточними
зобов`язаннями складає робочий (функцiонуючий) капiтал, або
чистi оборотнi активи. Ця величина характеризує частку
оборотних активiв, яка сформована за рахунок власного i
довгострокового заємного капiталу. На Пiдприємствi величина
чистих оборотних активiв має позитивне значення 23714 тис.
грн. Це означає, що при такому станi Пiдприємство може
сплачувати поточнi борги за рахунок оборотних активiв.
Показники фiнансового стану пiдприємства за 2011 рiк.
ПОКАЗНИК ОПТИМАЛЬНЕ СТАНОМ ЗНАЧЕННЯ НА
31.12.2011р. 1. Коефiцiент загальної лiквiдностi 1,0-2,0 1,09 2.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25-0,5 0,00 3. Коефiцiєнт
платоспроможностi 0,5-1,0 0,02 1. Коефiцiєнт загальної
лiквiдностi розраховується, як вiдношення оборотних активiв до
поточних зобов`язань Товариства та показує достатнiсть
ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для
погашення його поточних зобов`язань. В Товариствi за
результатами 2011 р. цей показник становить 1,09 що вiдповiдає
нормативному значенню. Цей показник вказує на можливiсть
пiдприємства негайно погасити короткострокову заборгованiсть
у повному обсязi. 2. Коефiцiент абсолютної лiквiдностi на

пiдприємствi становить 0,00 та не вiдповiдає нормативному
значенню. Вiн свiдчить про те, наскiльки на звiтну дату
короткостроковi зобов'язання пiдприємства можуть бути
погашенi негайно за допомогою коштiв, наявних у
розпорядженнi пiдприємства. Цей показник є найбiльш
жорстким критерiєм лiквiдностi. 3. Коефiцiент
платоспроможностi розраховується, як вiдношення власного
капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i
показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв,
авансованих у його дiяльнiсть. За пiдсумками 2011 року даний
коефiцiєнт становить 0,02. Значення коефiцiєнта не вiдповiдає
оптимальному значенню, що вказує на незначну вагу власного
капiталу (2%) у загальнiй сумi засобiв, авансованих у його
дiяльнiсть. Оптимальна питома вага 50%. Можливi шляхи
покращення лiквiдностi Товариства - дотримання фiнансової
дисциплiни, скорочення витрат, впровадження режиму
економiї, скорочення довгострокових та поточних зобов'язань
Товариства. ПрАТ "Геркулес" вживає наступних заходiв для
полiпшення фiнансового стану: 1. Систематичний аналiз i
об'єктивна оцiнка фiнансового становища Товариства з метою
виявлення резервiв пiдвищення ефективностi дiяльностi. 2.
Оптимiзацiя складу й прискорення оборотностi активiв, а саме:
проведення оптимiзацiї дебiторської заборгованостi та
залучення в оборот нелiквiдiв i наднормативних запасiв. 3.
Залучення позикових коштiв для забезпечення безперебiйної
роботи Товариства та розвитку виробництва на вигiдних
умовах. При залученнi кредитних коштiв проводиться
порiвняльна оцiнка вартостi позикового капiталу. Основним
критерiєм при ухваленнi рiшення про кредитування є вартiсть
обслуговування боргу. 4. Оптимiзацiя податкової полiтики з
максимальним врахуванням можливих пiльг i недопущення
штрафiв i пенi. 5. Фiнансування певних прiоритетних напрямкiв
капiтальних вкладень з метою зниження собiвартостi продукцiї
та збiльшення прибутку за рахунок використання
ресурсозберiгаючих технологiй, зменшення матерiалоємностi,
пiдвищення автоматизацiї працi та зниження втрат вiд браку. 6.
Застосування традицiйних засобiв з полiпшення лiквiдностi:
продажу зайвих активiв, перегляду умов залучення позикових
коштiв, скорочення кредиторської заборгованостi за рахунок
перегляду й змiни полiтики закупiвель та дiючих контрактiв на
постачання. Основнi види стратегiї фiнансування ПрАТ
 Геркулес
 залежно вiд джерел фiнансування: 1. Фiнансування
з внутрiшнiх джерел. 2. Фiнансування з позикових коштiв.
Дохiд вiд основної дiяльностi забезпечується надходженнями
грошових коштiв вiд продажу продуктiв харчування (морозива,
напiвфабрикатiв, ковбасних виробiв) покупцям згiдно
укладених договорiв поставки. Основний покупець готової
продукцiї ПрАТ  Геркулес
 - ПП  Украинский
продукт
(Договiр поставки № 01/11Г вiд 01.01.2011г.). Крiм того
пiдприємство також залучає позиковi iнвестицiї у виглядi
банкiвських кредитних лiнiй: кредит, овердрафт. На ПрАТ
 Геркулес
 органiзовано забезпечення прискорення
оборотностi оборотних активiв, дiє постiйна система контролю
дебiторської заборгованостi.
Інформацію про вартість укладених,
але ще не виконаних договорів
(контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та про очікувані
прибутки від виконання цих договорів

За звiтний перiод всi укладенi угоди були виконанi.

Стратегію подальшої діяльності

Перед пiдприємством поставлена стратегiчна мета, яка полягає

емітента щонайменше на рік (щодо
розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення
фінансового стану, опис істотних
факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)

в наступному: збiльшення обсягiв виробництва i реалiзацiї,
змiцнення ринкових позицiй, а також розширення асортименту
випускаємої продукцiї, що дозволить завантажити найбiльш
повно наявнi виробничi потужностi, з метою отримання
бiльшого обсягу продукцiї, а вiдповiдно i зростання доходної
частини надходжень. Досягнення поставлених цiлей
забезпечується за рахунок таких сильних сторiн пiдприємства
як: потужна виробнича база, багаторiчний досвiд роботи, висока
конкурентоспроможнiсть виробленої продукцiї i зростаючий
попит. Стратегiчними цiлями напрямки заморожених
напiвфабрикатiв в 2012р є збiльшення обсягiв виробництва на
8% в натуральному вираженнi i на 27% в грн. Це дозволить
збiльшити валовий прибуток направлення на 29%, утримавши
показник валової маржi на рiвнi 49%. Для досягнення
поставлених цiлей планується: 1) провести нацiональну промокампанiю по напiвфабрикатах ТМ  Геркулес
 з анонсом в
рiзних каналах комунiкацiй. Мета - стимулювання продажiв,
при цьому пiдтримуючи i продовжуючи позитивну, емоцiйну,
легку комунiкацiю минулого року по формуванню нового
образу напiвфабрикатiв Геркулес. Планований результат: не
менш +30% в тоннах у порiвняннi з аналогiчним перiодом
минулого року в перiод проведення кампанiї. 2) продовжити
програму просування по новим продуктам-Хiнкалi
 Грузинським
 i Хiнкалi з куркою i грибами, яка була
запущена з серпня 2011р. Планується провести БТЛ-акцiї,
пiдтримуванi радiо i зовнiшньою рекламою в наступних мiстах:
Харкiв, Луганськ, Одеса; 3) з осенi 2012р перейти на випуск
напiвфабрикатiв ТМ  Геркулес
 у новiй iнновацiйнiй
упаковцi, що додасть цiнностi бренду i дозволить видiлитися на
полицi; 4) розширити асортимент пельменiв ТМ  Геркулес
2
новими продуктами, в основi яких лежить оригiнальнi
поєднання м'ясної начинки зi спецiями. А також розширити
лiнiйку ексклюзивних продуктiв, додавши страви японської та
iталiйської кухнi; 5) розширити асортимент рубаними
напiвфабрикатами пiсля придбання та монтажу
високопродуктивної котлетної лiнiї, що включає в себе
формувальний вузол, машини для рiдкої i сухої панiровки; 6)
розширити виробничi можливостi дiлянки з випуску основи для
пiци за рахунок придбання додаткових одиниць обладнання.
Налагодити виробництво нового продукту-пiци замороженої. 7)
оновити асортимент i упаковку напiвфабрикатiв ТМ
 Заст
iльнi, змiнивши позицiонування даної торгової марки;
що дозволить зупинити негативну динамiку продажiв i
завантажити даний виробничий дiлянку; 8) внести змiни
(доповнити вимоги, переглянути ТОП-асортимент,
вiдкоригувати принцип викладки продукту в скринях) в
прийнятi стандарти викладки напiвфабрикатiв в торгових
точках; 9) провести комплекс заходiв, спрямованих на
пiдвищення показника кiлькiсної дистрибуцiї до 40% (в цiлому
по Українi); 10) розробити та реалiзувати програми,
спрямованих на пiдвищення лояльностi продавцiв торгових
точок до оновленого асортименту.

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

Основним iнструментом отримання конкурентної переваги для
ПрАТ  Геркулес
 є модернiзацiя виробництва, впровадження
передових технологiй i випуск нових видiв продукцiї. У 2011р
компанiя  Геркулес
 сконцентрувала свої зусилля на розвитку
iснуючого портфеля напiвфабрикатiв. Була проведена робота по
полiпшенню якостi кожної асортиментної позицiї з метою
максимально наблизити сприйняття продукту до
 домашнього
. Це стало можливим завдяки переходу на нову
технологiю замiсу i приготування тiста з використанням

передового iталiйського обладнання. По окремих видах
продукцiї, наприклад, вареникiв з вишнею, була змiнена
технологiя приготування начинки, яка дозволила зберегти
цiлiснi шматочки вишнi, а також уникнути проступания
начинки пiсля формування виробу. У пiдготовчому вiддiленнi
цеху з виробництва заморожених напiвфабрикатiв було
встановлено дозатори з температурними режимами для
автоматизацiї подачi води при приготування тiста. На дiлянцi
приготування фаршiв були встановленi бактерициднi лампи, якi
дозволили досягти полiпшення мiкробiологiчних показникiв в
продуктi. У березнi 2011р в асортимент продукцiї була введена
серiя ексклюзивних продуктiв: Хiнкалi "Грузинськi i Хiнкалi з
куркою i грибами ТМ  Геркулес
. З метою максимально
наблизити данi продукти до теперiшнього грузинського стравi
технологiї пiдприємства розробили i впровадили нову
технологiю приготування начинки. Так, для хiнкалi
 Грузинських
 фарш має рубану структуру, що дозволяє
утримувати соковитiсть начинки пiсля приготування продукту i
передати весь пряний аромат. В основу iдеї начинки Хiнкалi з
куркою i грибами закладений рецепт приготування вiдомого
французького блюда - жульена. Технологiя начинки являє
собою складний багатоетапний процес. Ще однiєю яскравою
новинкою в лiнiйцi напiвфабрикатiв стала основа для пiци ТМ
 Геркулес
. Для випуску даного продукту було придбано та
встановлено декiлька одиниць iталiйського обладнання:
дiльник-округлювач (OEM), пiццепресс (OEM) i пiч тунельного
типу, освоєна нова технологiя замiсу тiста. Зараз ця дiлянка
стабiльно завантажений на 100%. Також в кiнцi 2011 року для
цеху заморожених напiвфабрикатiв був придбаний новий
пельменний апарат АП-250, який дозволяє виготовляти
пельменi у формi  сатурн
 що користуються величезною
популярнiстю серед споживачiв на росiйському ринку i набуває
все бiльший iнтерес серед українських споживачiв. З моменту
покупки даного обладнання проводиться активна розробка
асортименту напiвфабрикатiв в данiй формi, який планується
випустити на ринок уже в перше пiврiччя 2012р.
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

Товариство протягом звiтного перiоду виступало стороною у
таких судових справах: 1.Дата вiдкриття провадження у справi:
01.06.2011г. Сторони: Позивач ПрАТ "Геркулес", Вiдповiдач
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Канцлер" Позовнi
вимоги:стягнення заборгованостi в розмiрi 47775,61грн.
Господарський суд Донецької областi Стягнуто з Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Канцлер" 47775,61грн. 2.Дата
вiдкриття провадження у справi: 10.08.2011г. Сторони: Позивач
ПрАТ "Геркулес", Вiдповiдач Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Агропродпостач" Позовнi вимоги:стягнення
заборгованостi в розмiрi 306000,00 грн. Господарський суд
Запорiзької областi стягнуто з товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Агропродпостач" м.Запорiжжя 306000,00
грн. Посадовi особи товариства протягом звiтного перiоду
виступали стороною у таких судових справах: 1.Дата вiдкриття
провадження у справi: 08.04.2011г. Сторони: Позивач ДПА в
Ленiнському районi м.Донецька, Вiдповiдач головний
бухгалтер ПрАТ "Геркулес" Орел I.М. Позовнi
вимоги:адмiнiстративний штраф в розмiрi 119 грн. Ленiнський
районий суд м.Донецька Стягнуто на користь держави 119 грн.
2.Дата вiдкриття провадження у справi: 11.04.2011г. Сторони:
Позивач ДПА в Ленiнському районi м.Донецька, Вiдповiдач
генеральний директор ПрАТ "Геркулес" Сторожук Ю.М.
Позовнi вимоги:адмiнiстративний штраф в розмiрi 85 грн.
Ленiнський районий суд м.Донецька Стягнуто на користь

держави 85 грн. 3.Дата вiдкриття провадження у справi:
14.07.2011г. Сторони: Позивач ДПА в Ленiнському районi
м.Донецька, Вiдповiдач головний бухгалтер ПрАТ "Геркулес"
Орел I.М. Позовнi вимоги:адмiнiстративний штраф в розмiрi 85
грн. Ленiнський районий суд м.Донецька Стягнуто на користь
держави 85 грн. 4.Дата вiдкриття провадження у справi:
22.08.2011г. Сторони: Позивач ДПА в Ленiнському районi
м.Донецька, Вiдповiдач генеральний директор ПрАТ
"Геркулес" Сторожук Ю.М. Позовнi вимоги:адмiнiстративний
штраф в розмiрi 340 грн. Ленiнський районий суд м.Донецька
Стягнуто на користь держави 340 грн. Дочiрних пiдприємств
Товариство не має.
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

Аналiз Господарювання Товариства:тис. грн. 2009р. 2010р.
2011р. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг
221111 277003 436265 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
184259 230836 363554 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(155412) (195729)(316241) Валовий прибуток (збиток) 28847
35107 47313 Iншi операцiйнi доходи 51757 33964 35092
Адмiнiстративнi витрати (9265) (10276) (9797) Витрати на збут
(42376) (28865) (41896) Iншi операцiйнi витрати (26248) (26365)
(25436) Iншi фiнансовi доходи 1 1 1 Iншi доходи 22479 1484
2999 Фiнансовi витрати (1505) (2214) (2522) Iншi витрати
(22247) (1413) (4145) Чистий прибуток (збиток) 1410 1423 1427
Перелiк подiй пiсля дати балансу, якi б могли вплинути
iстотним чином на фiнансове становище пiдприємства: переоцiнка активiв, яка б свiдчила про зниження їхньої вартостi
на дату балансу, не проводилась пiсля звiтної дати. - дочiрнi та
асоцiйованi пiдприємства не створювались. - знищення активiв
пiсля дати балансу не було.

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

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

55232.000

76315.000

0.000

0.000

55232.000

76315.000

будівлі та
споруди

15229.000

21430.000

0.000

0.000

15229.000

21430.000

машини та
обладнання

24492.000

21619.000

0.000

0.000

24492.000

21619.000

транспортні
засоби

11445.000

29797.000

0.000

0.000

11445.000

29797.000

інші

4066.000

3469.000

0.000

0.000

4066.000

3469.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.
Невиробничого
призначення:

будівлі та
споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та
обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні
засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

55232.000

76315.000

0.000

0.000

55232.000

76315.000

Усього

Опис У балансi основнi засоби вiдображаються по залишковiй вартостi. Придбанi основнi
засоби зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. Основнi засоби, що
числяться на балансi товариства використовуються за призначенням. Умови
користування основних засобiв: - будинки, споруди та передавальнi пристрої:
капiтальних ремонтiв не було, проводились лише поточнi. - машини та обладнання:
утримуються в робочому станi, проводяться капiтальнi та поточнi ремонти. - транспортнi
засоби:проводяться замiни запчастин та дрiбнi ремонти, техогляд. - iнструменти,
прилади: утримуються у належному станi. - малооцiннi необоротнi мат. активи:
утримуються у належному станi. За звiтний перiод надiйшло (придбано) основних
засобiв на загальну суму 41717 тис. грн., у тому числi: - будинки, споруди та
передавальнi пристрої - 7852 тис. грн. - машини та обладнання - 8993 тис. грн. транспортнi засоби - 21805 тис. грн. - iнструменти, прилади - 500 тис. грн. - iншi основнi
засоби - 18 тис. грн. - малооцiннi необоротнi матерiальнi активи - 2549 тис. грн. На
протязi звiтного року виведено (списано) основних засобiв на суму 2415 тис. грн., у тому
числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 482 тис. грн. - машини та
обладнання - 1089 тис. грн. - транспортнi засоби - 181 тис. грн. - iнструменти, прилади 656 тис. грн. - iншi основнi засоби - 7 тис. грн. Суттєвi змiни протягом звiтного року у
вартостi основних засобiв пов'язанi з процесом модернiзацiї виробництва, впровадження
передових технологiй i випуском нових видiв продукцiї. Станом на 31.12.2011р. первiсна
вартiсть основних засобiв становить 150142 тис. грн., знос - 73827 тис. грн., залишкова
вартiсть - 76315 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011р. по
групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 26922 тис. грн. - машини та
обладнання - 68491 тис. грн. - транспортнi засоби - 43826 тис. грн. - iнструменти,
прилади - 4952 тис. грн. - iншi основнi засоби - 1968 тис. грн. - малооцiннi необоротнi
матерiальнi активи - 3983 тис. грн. Знос основних засобiв станом на 31.12.2011р. по
групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 5492 тис. грн. - машини та
обладнання - 46872 тис. грн. - транспортнi засоби - 14029 тис. грн. - iнструменти,
прилади - 2609 тис. грн. - iншi основнi засоби - 1196 тис. грн. - малооцiннi необоротнi
матерiальнi активи - 3629 тис. грн. Станом на 31.12.2011р. залишкова вартiсть основних
засобiв - 76315 тис. грн., а саме по групах: - будiвлi та споруди - 21430 тис. грн. - машини
та обладнання - 21619 тис. грн. - транспортнi засоби - 29797 тис. грн. - iншi - 3469 тис.
грн. Ступень зносу основних засобiв: будiвлi та споруди - 20% машини та обладнання 68% транспортнi засоби - 32% iншi - 68% Ступень використання основних засобiв
виробничого призначення: будiвлi та споруди - 80% машини та обладнання - 55%
транспортнi засоби - 70% iншi - 61% Обмеження щодо розпорядження та використання
майна не iснують. У фiнансову оренду основнi засоби не надавались. Первiсна вартiсть
переданих пiд заставу основних засобiв - 59884 тис.грн. На пiдприємствi згiдно з
облiковой полiтикою прийнят прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Основнi
засоби, що переданi в оперативну оренду: будiвлi та споруди - 5225 тис. грн; транспортнi
засоби - 2682 тис.грн. Орендованi основнi засоби на загальну суму 544 тис. грн., а саме
по групах: будiвлi та споруди - 522 тис. грн. машини та обладнання - 20 тис. грн.
транспортнi засоби - 2 тис. грн. Основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування не
придбавалися. Термiн використання основних засобiв: - будiвлi та споруди - не меньш
240 мiсяцiв - машини та обладнання - не меньш 60 мiсяцiв - iнструменти, прибори,
iнветар - не меньш 48 мiсяцiв - транспортнi засоби - не меньш 60 мiсяцiв - iншi
необоротнi засоби - не меньш 144 мiсяцiв.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис. грн)

7339.000

5912.000

Статутний капітал
(тис. грн.)

1208.000

1208.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

1208.000

1208.000

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(7339.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого
статутного капiталу(1208.000 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

36783.000

X

X

овердрафт

29.12.2011

12814.000

18.000000000000

04.01.2012

кредитна лiнiя

31.08.2010

23969.000

9.000000000000

29.08.2012

X

0.000

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними
цінними паперами
(за кожним власним
випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами
ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:

за векселями
(всього)

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

Податкові
зобов'язання

X

264.000

X

X

Фінансова допомога
на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

423178.000

X

X

Усього зобов'язань

X

460225.000

X

X

Опис:

Iнформацiя про зобов'язання емiтента: Короткостроковi кредити банкiв - 36783 тис.
грн. Податковi зобов'язання в сумi 264 тис.грн складаються з наступних: - податок з
доходiв фiзичних осiб - 87 тис. грн. - орендан плата за землю - 157 тис. грн. - збiр за
водокористування - 10 тис. грн. - податок з податку на додану вартiсть - 10 тис. грн.
Iншi зобов'язання в сумi 423178 тис.грн. складаються з наступних: - кредиторська
заборгованiсть за товари,роботи, послуги - 127943 тис. грн. - iншi довогостроковi
зобов'язання - 194304 тис. грн. - поточнi по розрахункам зi страхування - 259 тис.
грн. - поточнi за розрахунками з оплати працi- 581 тис. грн. - iншi поточнi
зобов'язання - 100091 тис. грн. Бiльш детальна iнформацiя наведена у примiтках до
балансу.

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
формі
(фізична од.
вим.)

у
грошовій
формі
(тіс. грн.)

у відсотках
до всієї
реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ковбаснi
вироби

678 кг

19982.61

3.60

1044.5 кг

23715.40

6.10

2

морозиво

7864.6 кг

153143.50

42.35

7108.2 кг

162069.90

41.70

3

тiсто

1085.7 кг

12935.30

5.85

1002.9 кг

11988.20

5.90

4

макароннi
вироби

8807.3 кг

136333.10

47.42

779.2 кг

123192.30

45.60

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

сировина

37.88

2

матерiали

42.26

3

заробiтна плата

9.66

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

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2009

1

0

2

2010

2

1

3

2011

2

1

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

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): повноваження загальних зборiв Товариства здiйснюється Єдиним акцiонером
одноосiбне

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

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): повноваження загальних зборiв Товариства здiйснюється Єдиним акцiонером
одноосiбне

Ні

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

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

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

X

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

X

Інше (запишіть): прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми
iснування у бездокументарну форму

Ні

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
1

Кількість членів наглядової ради

0

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох
років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

0

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Наглядова рада в Товариствi не створена

Інші (запишіть)

д/в

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Наглядова рада в Товариствi не
створена

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): Наглядова рада в Товариствi не створена

X

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

Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада в
Товариствi не створена
Так

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1.00
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

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова
наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Так

Ні

Так

5

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за
роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

10 Інше(запишіть): д/в

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
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного
фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови
правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів
правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання голови та
членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди
для голови та членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди
для голови та членів наглядової
ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Так

Ні

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

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо
яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

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

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

2

Положення про наглядову раду

X

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

5

Положення про ревізійну комісію

X

6

Положення про акції акціонерного товариства

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

X

8

Інше (запишіть):

д/в

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

Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Публікується у
пресі,
оприлюднюється
в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних
ДКЦПФР про
ринок цінних
паперів

Фінансова
звітність,
1
результати
діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація
про склад
3 органів
управління
товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та
4 внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи
загальних
зборів
5
акціонерів
після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір
винагороди
посадових
6
осіб
акціонерного
товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Документи
Інформація
надаються
Копії
розміщується
для
документів
на власній
ознайомлення
надаються
інтернетбезпосередньо
на запит
сторінці
в
акціонера акціонерного
акціонерному
товариства
товаристві

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

Ні

1

Не проводились взагалі

X

2

Менше ніж раз на рік

X

3

Раз на рік

4

Частіше ніж раз на рік

X
X

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/в

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)

д/в

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/в

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/в

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Ні

1

Випуск акцій

X

2

Випуск депозитарних розписок

X

3

Випуск облігацій

X

4

Кредити банків

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

6

Інше (запишіть): д/в

X

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)

особу змiнено у зв'язку з переведенням випуску акцiй документарної
форми iснування у бездокументарну форму

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

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
не є фiнансовою установою
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
не є фiнансовою установою
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або
споживачам фінансових послуг.
не є фiнансовою установою

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
не є фiнансовою установою
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або
відсутність такої системи.
не є фiнансовою установою
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
не є фiнансовою установою
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або їх відсутність.
не є фiнансовою установою
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
не є фiнансовою установою
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
не є фiнансовою установою
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
не є фiнансовою установою
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом
року.
не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські
послуги фінансовій установі.
не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року.
не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом
останіх п`яти років.
не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською

палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляду скарг.
не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я
та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду
фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
не є фiнансовою установою

Річна фінансова звітність

КОДИ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Геркулес"

Територія
Організаційноправова форма
господарювання

Приватне акціонерне товариство

Дата(рік, місяць,
число)

31.12.2011

за ЄДРПОУ

25117467

за КОАТУУ

1410137700

за КОПФГ

234

Орган державного
управління

за КОДУ

0

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

15.52.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

Адреса

83062 Донецька область м.Донецьк вул.Клiнична, буд.8

Середня кількість
працівників

932
Баланс станом на 31.12.2011
Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

65

595

- первісна вартість

011

264

913

- накопичена амортизація

012

( 199 )

( 318 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

49801

45668

- залишкова вартість

030

55232

76315

- первісна вартість

031

110840

150142

- знос

032

( 55608 )

( 73827 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

- які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

50835

50835

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

155933

173413

Виробничі запаси

100

135555

128624

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

49

0

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:

II. Оборотні активи

Готова продукція

130

11817

33245

Товари

140

1628

4951

Векселі одержані

150

55696

14476

- чиста реалізаційна вартість

160

23185

68670

- первісна вартість

161

23185

68670

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

- за бюджетом

170

462

175

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

38825

39393

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

1277

101

- у т.ч. в касі

231

5

5

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

268494

289635

III. Витрати майбутніх періодів

270

766

4516

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

425193

467564

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

1208

1208

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

6

6

Резервний капітал

340

3287

3287

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1411

2838

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

I. Власний капітал

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

5912

7339

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

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

0

0

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

105324

194304

Усього за розділом III

480

105324

194304

Короткострокові кредити банків

500

18948

36783

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

530

182158

127943

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

217

264

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

270

259

- з оплати праці

580

622

581

- з учасниками

590

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- 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

111742

100091

Усього за розділом IV

620

313957

265921

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

425193

467564

Примітки

Примiтки: 1. Облiк нематерiальних активiв в звiтному роцi
здiйснювався згiдно з вимогами П(С) БО №8 "Нематерiальнi
активи". Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на
01/01/2011р. склала 264 тис. грн. (надiйшло за рiк 649 тис.
грн.),первiсна вартiсть на кiнець звiтного року 913 тис. грн.,
знос 318 тис. грн., залишкова вартiсть на кiнець звiтного року
595 тис. грн. До складу нематерiальних активiв увiйшли: - права
на комерцiйнi позначення - 21 тис. грн. (первiсна вартiсть) iншi нематерiальнi активи - 892 тис. грн. (первiсна вартiсть).
Iнвентарiзацiя нематерiальних активiв була проведена станом
на 01.12.2011р. 2. Облiк основних засобiв в звiтному роцi
здiйснiвався згiдно з вимогами П(С) БО №7 "Основнi засоби".
Станом на 31/12/2011р. первiсна вартiсть основних засобiв 150
142 тис. грн., знос 73827 тис. грн., залишкова вартiсть 76315
тис. грн. Iнвентарiзацiя основних засобiв була проведена станом
на 01.12.2011р. Основнi засоби за групами станом на
31/12/2011р.: 1)будинки споруди та передавальнi пристрої первiсна вартiсть на початок звiтного року 19552 тис. грн.,
надiйшло за рiк 7852 тис. грн., вибуло 482 тис. грн., знос 5492
тис. грн., залишкова вартiсть 21430 тис.грн. 2)машини та
обладнання - первiсна вартiсть на початок звiтного року 60587
тис. грн., надiйшло за рiк 8993 тис. грн., вибуло 1089 тис. грн.,
знос 46872 тис. грн., залишкова вартiсть 21619 тис.грн.
3)транспортнi засоби - первiсна вартiсть на початок звiтного
року 22202 тис. грн., надiйшло за рiк 21805 тис. грн., вибуло 181
тис. грн., знос 14029 тис. грн., залишкова вартiсть 29797
тис.грн. 4)iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - первiсна
вартiсть на початок звiтного року 5108 тис. грн., надiйшло за рiк
500 тис. грн.,вибуло 656 тис. грн., знос 2609 тис. грн.,
залишкова вартiсть 2343 тис.грн. 5)iншi основнi засоби первiсна вартiсть на початок звiтного року 1957 тис. грн.,
надiйшло за рiк 18 тис. грн., вибуло 7 тис. грн., знос 1196 тис.
грн., залишкова вартiсть 772 тис.грн. 6)малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи - первiсна вартiсть на початок звiтного року
1434 тис. грн., надiйшло за рiк 2549 тис. грн., знос 3629 тис.
грн., залишкова вартiсть 354 тис.грн. При нарахуваннi
амортизацiї основних засобiв застосовувалися наступнi методи
амортизацiї: o для об'єктiв основних засобiв - прямолiнiйний,
зменшення залишкової вартостi чи кумулятивний методи; o для
малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних
фондiв - у розмiрi 100 % вартостi таких об'єктiв у першому
мiсяцi їх використання; o для iнших необоротних матерiальних
активiв - прямолiнiйний метод. Основних засобiв тимчасово
виведених з експлуатацiї не було. За рахунок цiльового
фiнансування основнi засоби не придбалися. Первiсна вартiсть
переданих пiд заставу основних засобiв - 59884 тис.грн. Знос
основних засобiв переданих пiд заставу - 40275 тис. грн. До
операцiйної та фiнансової оренди основнi засоби не
передавалися та не залучалися. Вартiсть незавершених

капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2011 р. склала 45668
тис. грн. 3. Облiк фiнансових iнвестицiй в звiтному роцi
здiйснювався згiдно з вимогами П(С) БО №12"Фiнансовi
iнвестицiї". Рiчна iнвентарiзацiя фiнансових iнвестицiй
проведена станом на 01.12.2011 р. Склад iнших довгостроковiх
фiнансовiх iнвестицiй на загальну суму 50835 тис. грн.: ПАТ
"Володарський молочний завод" - 2027 тис. грн. ПАТ
"Донецький мiський молочний завод №2" - 11114 тис. грн. ПАТ
"Укртелеком" - 5 тис. грн. ПАТ "Ялтинський комбiнат
харчування" - 946 тис. грн. ТОВ "Фiнансова компанiя "Глобус" 1188 тис. грн. ТОВ "Морфей" - 521 тис. грн. ТОВ
"Електросталь" - 35000 тис. грн. ПАТ "Донмолпром" - 34 тис.
грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2011р.
вiдсутнi. 4. Облiк запасiв в звiтному роцi здiйснiвався згiдно з
вимогами П(С) БО №9 "Запаси". Запаси вiдображенi у балансi
за чистою вартiстю реалiзацiї. Аналiтичний облiк руху запасiв
вiдображався: у бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумовому
вiдображеннi; на складах - у кiлькiсному вiдображеннi. При
продажу, вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi запасiв
застосовувалися такi методи їх оцiнки: o середньозваженої
собiвартостi - при вiдпуску виробничих запасiв у виробництво
та реалiзацiї готової продукцiї; o iдентифiкованої собiвартостi
вiдповiдної одиницi запасiв - при продажу великогабаритних
товарiв, що мають номер заводу-виготiвника; Станом на
31/12/2011р. на балансi пiдприємства знаходилось запасiв на
загальну суму 166820 тис. грн., а саме: сировина i матерiали 93544 тис. грн.; паливо - 442 тис. грн.; будiвельнi матерiали 7739 тис. грн.; запаснi частини - 26034 тис. грн. малоцiннi та
швидкозношуванi предмети - 865 тис. грн.; готова продукцiя 33245 тис. грн.; товари - 4951 тис. грн. Рiчна iнвентаризацiя
товарно-матерiальних цiностей була проведена станом на
01.12.2011 р. Балансова вартiсть запасiв оформлених пiд заставу
46000 тис. грн. 5. Облiк дебiторської заборгованостi
здiйснювався згiдно з вимогами П(С)БО №10 "Дебiторська
заборгованiсть". Рiчна iнвентаризацiя дебiторської
заборгованостi проведена станом на 01.12.2011р. Загальна
дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011 р. складає
108238 тис. грн.: заборгованiсть за товари, роботи, послуги 68670 тис. грн. за строками непогашення до 12 мiсяцiв;
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 175 тис. грн.;
iнша поточна дебiторська заборгованiсть -39393 тис. грн. за
строками непогашення до 12 мiсяцiв, а саме поворотна
фiнансова допомога. Резерв сумнiвних боргiв не
встановлювався. Векселя одержанi на суму 14476 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: КТ ВО
Ясинуватський КХП - 61 тис. грн. за муку. ТОВ Єнакiєвський
м'ясокомбiнат - 173 тис грн. за сировину. ПАТ Володарський
молокозавод - 63 тис. грн. за ТМЦ. ПАТ Донецький ММЗ №2 277 тис. грн. ТМЦ. ПАТ Ялтинський комбiнат харсування 1916 тис. грн. за ТМЦ. ПП Смартком - 70 тис. грн. за
транспортнi послуги. ПП Украинский продукт - 31514 тис. грн.
за продукти харчування. ПрАТ Сумське АТП 15954 - 132 тис.
грн. за трансопртнi послуги. ТОВ Агрофiрма Горняк - 8899 тис.
грн. за ТМЦ. ТОВ Добриня-продукти - 22198 тис. грн. за ТМЦ.
ТОВ Фiладон - 2839 тис. грн. за продуктi харчування. Iншi
дебiтори - 528 тис. грн. 6. Залишок грошових коштiв станом на
31.12.2011р. в нацiональнiй валютi склав 101 тис. грн.
Грошових коштiв, використання яких обмежено на
пiдприємствi немає. 7.Заявлений та сплачений статутний
капiтал ПрАТ "Геркулес" складає 1208400 грн. розподiлений на
402800 штук простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 3
гривнi кожна. Несплаченого капiталу не має. Свiдоцтво про

реєстрацiю випуску акцiй №44/05/1/11 (дата реєстрацiї
10.05.2011р.) видане Донецьким територiальним управлiнням
ДКЦПФР. Викуп акцiй власної емiсiї Товариством в звiтному
перiодi не здiйснювався. До складу додаткового капiталу (
рядок 330) у сумi 6 тис. грн. увiйшли сума фонду дооцiнки
основних засобiв та сума фонду дооцiнки оборотних активiв.
Сума резервного капiталу станом на 31.12.2011р. становить
3287 тис. грн. Сума нерозподiленого прибутку станом на
31.12.2011р. склала 2838 тис. грн. 8. Облiк забов'язань
здiйснювався згiдно з вимогами П(С) БУ №11 "Зобов'язання".
Сума довгостроких зобов'язань станом на 31/12/2011 р. 194304
тис. грн. ПАТ Донецький металопрокатний завод - 10500 тис.
грн. ПП Опторг-Iнвест - 27200 тис. грн. ПП Украинский
продукт - 59324 тис. грн. ТОВ Електросталь - 10500 тис. грн.
ТОВ Металургiя - 22000 тис. грн. ПП Агропродiнвест - 5000
тис. грн. ТОВ Лавiос - 8000 тис. грн. ТОВ Трайт - 29500 тис.
грн. ТОВ Вибор плюс - 22280 тис. грн. Поточна кредиторська
заборгованiсть пiдприємства станом на 31.12.2011р. склала
265921 тис. грн. з них: короткостроковi кредити банкiв - 36783
тис. грн. за розрахунками з бюджетом - 264 тис. грн.; з оплати
працi - 581 тис. грн.; зi страхування - 259 тис. грн.;
кредиторська заборгованiсть за товари, послуги, роботи 127943 тис. грн., а саме: Metalfrio Solutions A/S - 30733 тис. грн.
за морозильнi вiтрини. КТ ВО Ясинуватський КХП - 558 тис.
грн. за муку. ТОВ Донецький сиродельний завод - 11594 тис.
грн. за сировину. ТОВ Донснабзбут - 440 тис. грн. за сировину.
ТОВ ДПА - 482 тис. грн. за упаковку. ТОВ Ласунка - 430 тис.
грн. за товари. ТОВ Огилвi Груп - 500 тис. грн. за послуги
реклами. ТОВ Р.Б.К. Атлантик груп - 250 тис. грн. за упаковку.
ТОВ Укрвторресурси - 259 тис. грн. за упаковку. ТОВ Фiрма
Донспецторг - 525 тис. грн. за муку. ПАТ Донецький ММЗ №2 470 тис. грн. за сировину. ПП Марiната - 14360 тис. грн. за
сировину. ТОВ Агрофiрма Горняк - 1020 тис. грн. за сировину.
ТОВ Добриня-продукти - 372 тис. грн. ТОВ Донварс - 34062
тис. грн. за послуги, сировину. ТОВ Лавiос - 16945 тис. грн. за
сировину, послуги. ТОВ Трайт - 11498 тис. грн. за сировину,
послуги. Iншi кредитори - 3445 тис. грн. тис. грн. Iншi поточнi
зобов'язання - 100091 тис. грн., а саме: ТОВ Трансметко 100000 тис. грн. за цiннi папери. Iншi - 91 тис. грн.
Керівник

Сторожук Юрiй Миколайович

Головний бухгалтер

Орел Iрина Миколаївна
Звіт про фінансові результати за 2011 рік
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

436265

277003

Податок на додану вартість

015

72711

46167

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

030

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

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

035

363554

230836

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

040

( 316241 )

( 195729 )

- прибуток

050

47313

35107

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

35092

33964

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

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 9797 )

( 10276 )

Витрати на збут

080

( 41896 )

( 28865 )

Інші операційні витрати

090

( 25436 )

( 26365 )

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

091

(0)

(0)

- прибуток

100

5276

3565

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

1

1

Інші доходи

130

2999

1484

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

131

Фінансові витрати

140

( 2522 )

( 2214 )

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 4145 )

( 1413 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

165

0

0

Валовий:

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

1609

1423

- 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

( 254 )

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

1355

1423

- збиток

195

(0)

(0)

- доходи

200

72

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

1427

1423

- 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

Матеріальні затрати

230

297987

201342

Витрати на оплату праці

240

14555

14377

Відрахування на соціальні заходи

250

5291

5258

Амортизація

260

21954

8687

Інші операційни витрати

270

60250

31571

Разом

280

400037

261235

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.00000000

0.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.00000000

0.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00000000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну
просту акцію

330

0.00000000

0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Примітки

Для визначення доходу Товариством застосовується принцип
нарахування та вiдповiдностi пiд час визнання прибуткiв та
витрат. Доходами звiтного перiоду вiд реалiзацiї матерiальних
цiнностей, робiт та послуг визнаються доходи у вiдповiдностi
до вимог П(С)БО №15 "Доход". Витратами звiтного перiоду
визнаються витрати, якi вiдповiдають вимогам П(С)БО №16
"Витрати". Класiфiкацiя доходiв та витрат, одержаних ПрАТ
"Геркулес" в 2011 роцi виглядає таким чином: Доходи: 1.Вiд
реалiзацiї товарiв та послуг ( з ПДВ ) - 43625 тис. грн. 2.Iншi
операцiйнi доходи (р.060) - 35092 тис. грн., а саме: - доход вiд
операцiйної оренди активiв - 10627 тис. грн. - доход вiд
реалiзацiї iнших оборотних активiв - 24172 тис. грн. - доход вiд
операцiйної курсової рiзницi - 226 тис. грн. - доход вiд списання
кредиторської заборгованостi - 34 тис. грн. - iнший дохiд вiд
операцiй з ТМЦ - 33 тис. грн. 3.Iншi фiнансовi доходи (р.120) 1 тис. грн., а саме одержанi вiдсотки банку. 4.Iншi доходи
(р.130) - 2999 тис. грн., а саме: - доход вiд безоплатно
одержаних активiв - 30 тис. грн. - доход вiд реалiзацiї
необротних активiв - 2962 тис. грн. - iншi доходи - 7 тис. грн. 5.
Надзвичайнi доходи - 72 тис. грн. (страхове вiшкодування).
Витрати: 1.Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, послуг, робот у
сумi 316241 тис. грн. 2.Адмiнiстративнi витрати у сумi 9797 тис.
грн. 3.Витрати на збут - 41896 тис. грн. 4.Iншi операцiйнi
витрати (строка 090) у сумi 25436 тис. грн., а саме: собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 23559 тис. грн. витрати вiд курсової рiзницi - 201 тис. грн. - штрафнi санкцiї 55 тис. грн. - витрати вiд сумнiвної та безнадiйної
заборгованостi - 5 тис. грн. - представницькi витрати - 1616 тис.
грн. 5.Фiнансовi витрати (вiдсотки за кредитами банку)- 2522
тис. грн. 6. Iншi витрати у сумi 4145 тис. грн., а саме: - списання
необоротних активiв - 2 тис. грн. - неоперацiйна курсова
рiзниця - 1256 тис. грн. - собiвартiсть реалiзованих необротних
активiв - 2887 тис. грн. Чистий прибуток за 2011 рiк становить
1427 тис. грн.

Керівник

Сторожук Юрiй Миколайович

Головний бухгалтер

Орел Iрина Миколаївна
Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

418422

336630

Погашення векселів одержаних

015

41220

58780

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

10514

0

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

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

1

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

045

3

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

247

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

33241

16159

Товарів (робіт, послуг)

090

( 425599 )

( 396626 )

Авансів

095

(0)

(0)

Повернення авансів

100

(0)

(0)

Працівникам

105

( 12471 )

( 12436 )

Витрат на відрядження

110

( 852 )

( 386 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 199 )

( 155 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 11 )

( 13 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 5956 )

( 5697 )

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

130

( 4600 )

( 5275 )

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

( 40385 )

( 266 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

13575

-9285

Рух коштів від надзвичайних подій

160

135

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

13710

-9285

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

3555

1695

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

1

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Витрачання на оплату:

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:
- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

( 33517 )

(0)

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-29962

1696

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-29962

1696

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

1034919

28442

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 1017321 )

( 18500 )

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

( 2522 )

( 1541 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

15076

8401

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

360

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

15076

8761

Чистий рух коштів за звітній період

400

-1176

1172

Залишок коштів на початок року

410

1277

105

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

101

1277

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки

Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
визначається за сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi
та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв
за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерського облiку.
Iншi надходження (рядок 80) - 33241 тис. грн., а саме: повернення виданої фiнансової допомоги - 3780 тис. грн. надходження поворотної фiнансової допомоги - 29452 тис. грн.
- повернення пiдзвiтних сум - 9 тис. грн. Iншi витрачання (рядок
145) - 40385 тис. грн., а саме: - повернення фiнансової допомоги
- 40041 тис. грн. - оплата за розрахунково-касове
обслуговування - 169 тис. грн. - курсовi рiзницi - 153 тис. грн. благодiйнi внески - 22 тис. грн. Чистий рух грошових коштiв вiд
операцiйної дiяльностi становить - 13710 тис. грн. Рух
грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
визначається на основi аналiзу змiн у статтях роздiлу балансу
"Необоротнi активи" та статтi "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" i в
роздiлi "IV. Необоротнi активи та групи вибуття". Чистий рух
грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльности становить (29962) тис. грн., а саме: - реалiзацiя необоротних активiв - 3555

тис. грн. - придбання необоротних активiв - 33517 тис. грн. Рух
грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
визначається на основi змiн у статтях балансу за роздiлом
"Власний капiтал" та статтях, пов'язаних з фiнансовою
дiяльнiстю, у роздiлах балансу: "Забезпечення наступних витрат
i платежiв", "Довгостроковi зобов'язання" i "Поточнi
зобов'язання" ("Короткостроковi кредити банкiв" i "Поточна
заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточнi
зобов'язання за розрахунками з учасниками" тощо). Отриманi
позики - 1034919 тис. грн. Погашення позик - 1017321 тис. грн.
Iншi платежi - 2522 тис. грн., а саме:вiдсотки за використання
кредитних коштiв. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi
- 15076 тис. грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод - (1176)
тис. грн. Залишок грошових коштiв на початок року - 1277 тис.
грн. Залишок грошових коштiв на кiнець року становить - 101
тис. грн.
Керівник

Сторожук Юрiй Миколайович

Головний бухгалтер

Орел Iрина Миколаївна
Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Інший
Додатковий
Резервний Нерозподілений Неоп
вкладений додатковий
капітал
прибуток
капітал
капітал

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

010

1208

0

0

6

3287

1411

Зміна облікової
політики

020

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

030

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

050

1208

0

0

6

3287

1411

Залишок на
початок року
Коригування:

Переоцінка активів:
Дооцінка
основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних
засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

Уцінка
незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

0

0

0

0

0

0

Уцінка
нематеріальних
активів

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

1427

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

Розподіл прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
статутного
капіталу

150

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

Внески до
капіталу

180

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Вилучення капіталу:
Викуп акцій
(часток)

210

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених
акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплений
акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання
невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно
отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

Разом змін в
капіталі

290

0

0

0

0

0

1427

Залишок на
кінець року

300

1208

0

0

6

3287

2838

Примітки

Заявлений та сплачений статутний капiтал ПрАТ "Геркулес"
складає 1208400 грн. розподiлений на 402800 штук простих
iмених акцiй номiнальною вартiстю 3 гривнi кожна. Свiдоцтво
про реєстрацiю випуску акцiй №44/05/1/11 (дата реєстрацiї
10.05.2011р.) видане Донецьким територiальним управлiнням
ДКЦПФР. Форма iснування - бездокументарна. Неоплаченого
капiталу станом на 31.12.2011р. немає. Доля державної
власностi вiдсутня. Викуп акцiй власного випуску Товариством
в звiтному перiодi не здiйснювався.

Керівник

Сторожук Юрiй Миколайович

Головний бухгалтер

Орел Iрина Миколаївна
Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи

Групи
Код
нематеріальних
рядка
активів

Залишок на початок
року
первісна
накопичена
(пероцінена)
амортизація
вартість

Надійшло
за рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік

первісної
первісна
накопиченої
накопичена
(переоціненої
(пероцінена)
амортизації
амортизація
вартості)
вартість

Нараховано
амортизації
за рік

Втрати від
зменшення
корисності
за рік

Інші зміни за рік
первісної
(переоціненої
вартості)

накопиченої
амортизації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Права
користування
природними
ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права
користування
майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на
комерційні
позначення

030

21

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на
об'єкти
промислової
властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське
право та
суміжні з
ним права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші
нематеріальні
активи

070

243

178

649

0

0

0

0

119

0

0

0

Разом

080

264

199

649

0

0

0

0

119

0

0

0

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження

(081)

0

первісн
(пероціне

права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових
асигнувань

(084)

0

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

(085)

0

II. Основні засоби

Групи
основних
засобів

Залишок на початок
року
Надійшло
за рік

Код
рядка

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка
-)

Вибуло за рік
Нараховано
амортизації
за рік

первісна
(пероцінена)
вартість

знос

первісна
первісної
(переоціненої зносу (пероцінена)
вартості)
вартість

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Земельні
ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна
нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

Капітальні
витрати на
поліпшення
земель

110

0

0

0

0

0

Будинки,
споруди та
передавальні
пристрої

120

19552

4323

7852

0

Машини та
обладнання

130

60587

36095

8993

Транспортні
засоби

140

22202

10757

Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)

150

5108

Тварини

160

Багаторічні
насадження

Втрати від
зменшення
корисності
за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець
року

первісної
(переоціненої
вартості)

зносу

первісна
(пероцінена)
вартість

знос

11

12

13

14

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

482

124

1293

0

0

0

26922

5492

0

0

1089

876

11653

0

0

0

68491

46872

21805

0

0

181

164

3436

0

0

0

43826

14029

2336

500

0

0

656

289

562

0

0

0

4952

2609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні
засоби

180

1957

911

18

0

0

7

0

285

0

0

0

1968

1196

Бібліотечні
фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи

200

1434

1186

2549

0

0

0

0

2443

0

0

0

3983

3629

Тимчасові
(нетитульні)
споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні
ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна
тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети
прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші
необоротні
матеріальні
активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

знос

(пероці

Разом

260

110840

55608

41717

0

0

2415

1453

19672

0

0

0

150142

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

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

59884

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

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

0

(264.1)

0

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового
фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

544

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права
власності

(268)

40275

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника

Код
рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

10813

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

0

34855

Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних засобів

300

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

0

45668

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника

1
А. Фінансові інвестиції за

Код
рядка

За рік

2
350

На кінець року
довгострокові

поточні

3

4

5

0

0

0

73827

методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

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

380

0

0

0

акції

390

0

14121

0

облігації

400

0

36714

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

50835

0

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

(421)

50835

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за
собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати
Найменування показника

Код
рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

10627

0

Операційна курсова різниця

450

226

201

Реалізація інших оборотних активів

460

24172

23559

Штрафи, пені, неустойки

470

0

55

Утримання об'єктів житлово-комунального
соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

67

1621

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

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

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

2522

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

1

0

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

1256

Безоплатно одержані активи

610

30

X

Списання необоротних активів

620

X

2

Інші доходи і витрати

630

2969

2887

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

(631)

0

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

(632)

0%

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

VI. Грошові кошти
Найменування показника

Код
рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

5

Поточний рахунок у банку

650

96

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

101

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви
Сторновано
Сума
Залишок Збільшення за звітний рік
Використано використану
очікуваного
Види забезпечень і Код
на
у звітному
суму у
відшкодування
резервів
рядка початок нараховано
додаткові
році
звітному
витрат іншою
року
(створено) відрахування
році
стороною, що

врахована при
оцінці
забезпечення
1

2

3

4

5

6

7

8

Забезпечення на
виплату
відпусток
працівникам

710

0

0

0

0

0

0

Забезпечення
наступних витрат
на додаткове
пенсійне
забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

Забезпечення
наступних витрат
на виконання
гарантійних
зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

Забезпечення
наступних витрат
на
реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

Забезпечення
наступних витрат
на виконання
зобов’язань щодо
обтяжливих
контрактів

750

0

0

0

0

0

0

760

0

0

0

0

0

0

770

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних
боргів

775

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

VIII. Запаси

Код
рядка

Балансова
вартість на
кінець року

2

Сировина і матеріали

Найменування показника

Переоцінка за рік
збільшення
чистої вартості
реалізації

уцінка

3

4

5

800

93544

0

0

Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

442

0

0

Тара і тарні матеріали

830

0

0

0

1

Будівельні матеріали

840

7739

0

0

Запасні частини

850

26034

0

0

Матеріали сільськогосподарського
призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані
предмети

880

865

0

0

Незавершене виробництво

890

0

0

0

Готова продукція

900

33245

0

0

Товари

910

4951

0

0

Разом

920

166820

0

0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю
реалізації

(921)

166819

переданих у переробку

(922)

433

оформлених в заставу

(923)

46000

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість
Код
рядка

Всього на
кінець року

2

Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська
заборгованість

Найменування показника

у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців

від 3 до 6
місяців

від 6 до 12
місяців

3

4

5

6

940

68670

68670

0

0

950

39393

39393

0

0

1

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника

Код
рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на

980

0

кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
XI. Будівельні контракти
Найменування показника

Код
рядка

Сума

1

2

3

1110

0

- валова замовників

1120

0

- валова замовникам

1130

0

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними
будівельними контрактами

1160

0

Найменування показника

Код
рядка

Сума

1

2

3

1210

254

- на початок звітного року

1220

0

- на кінець звітного року

1225

0

- на початок звітного року

1230

0

- на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

254

- поточний податок на прибуток

1241

254

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:

XII. Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:

Відстрочені податкові зобов’язання:

у тому числі:

у тому числі:

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код
рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

19791

Використано за рік - усього

1310

0

- будівництво об’єктів

1311

0

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

0

- з них машини та обладнання

1313

0

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

0

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

1316

0

1317

0

в тому числі на:

XIV. Біологічні активи
Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою

Групи
біологічних
активів

Код
рядка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Довгострокові
біологічні
активи усього
у тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

робоча худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна
худоба

1412

0

0

0

0

0

0

багаторічні
насадження

1413

0

0

0

0

0

1414

0

0

0

0

інші
довгострокові
біологічні
активи

1415

0

0

0

Поточні
біологічні
активи усього
у тому числі:

1420

0

X

тварини на
вирощуванні
та відгодівлі

1421

0

біологічні
активи в стані

1422

0

Залишок на початок
Вибуло за рік
Нараховано Втрати від Вигоди від Залишок на кінець року
року
Надійшло
амортизації зменшення відновлення
за рік
за рік
корисності корисності
первісна накопичена
первісна накопичена
первісна
накопичена
вартість амортизація
вартість амортизація
вартість
амортизація

Залишок
на
початок
року

Надійшло
за рік

Зміни
вартості
за рік

12

13

14

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

біологічних
перетворень
(крім тварин
на
вирощуванні
та відгодівлі)
1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

інші поточні
біологічні
активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних
активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість
біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

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

(1433)

0

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

Найменування
показника

Витрати,
Вартість
пов'язані з
Код
первісного
біологічними
рядка
визнання
перетвореннями

Результат від
первісного
визнання
Уцінка

Виручка
Собівартість
від
реалізації
реалізації

дохід витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Продукція та
додаткові біологічні
активи рослинництва
- усього
у тому числі:

1500

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

зернові і зернобобові

1510

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

з них: пшениця

1511

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

соя

1512

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

соняшник

1513

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

ріпак

1514

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

цукрові буряки
(фабричні)

1515

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

картопля

1516

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

плоди (зерняткові,
кісточкові)

1517

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

інша продукція

1518

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

рослинництва
додаткові біологічні
активи рослинництва

1519

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

Продукція та
додаткові біологічні
активи тваринництва
- усього
у тому числі:

1520

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

приріст живої маси усього

1530

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

з нього: великої
рогатої худоби

1531

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

свиней

1532

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

молоко

1533

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

вовна

1534

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

яйця

1535

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

інша продукція
тваринництва

1536

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

додаткові біологічні
активи тваринництва

1537

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

продукція рибництва

1538

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

1539

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

1540

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

Сільськогосподарська
продукція та
додаткові біологічні
активи - разом
Керівник

Сторожук Юрiй Миколайович

Головний бухгалтер

Орел Iрина Миколаївна

