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Власники цінних паперів,керівництво                            

ПАТ «Птахофабрика Ражнівська» 

 

1. Основні відомості про емітента: 

Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство  «Птахофабрика Ражнівська» 

Код за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України:          00846139 

 Місцезнаходження:      Львівська обл., Бродівський р-н, с.Заболотці 

             Дата державної реєстрації: зареєстровано 30.08.1996 року Бродівською районною 

державною адміністрацією Львівської області 

22.04.2011р.- реєстрація нової редакції статуту у зв»язку з приведенням діяльності товариства 

у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

  Державної частки немає. 

Форма власності приватна. 

 

 

 



Ідентифікаційний код, за яким товариство занесено органами статистики до державного 

реєстру звітних одиниць України № 00846139.  

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність за звітний період були :       

Голова правління  -     п.Мельник В.С. 

Головний бухгалтер -  п.Бойко М.О. 

Основним предметом  діяльності товариства є: розведення птиці. 

 

Статутний капітал, згідно Статуту підприємства становить 3610 тис.грн. Кількість акцій -

14 440 031 шт. Номінальна вартість акцій – 0,25 грн. Всі акції-прості іменні. Кількість акціонерів: 

юридичні особи-19, володіють 9,103% акцій;  фізичні особи- 842 чол., володіють 47,099% акцій; н/у – 

5 - 43,797% акцій;  акціонери, що володіють більш ніж 10% статутного капіталу - відсутні.  

 

2. Опис аудиторської перевірки 

Аудиторська перевірка підприємства проведена у відповідності до вимог Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема 

до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 

«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи 

з інших питань у звіті незалежного аудитора». 

Аудиторський висновок підготовлений відповідно до «Вимог до аудиторського висновку при 

розкритті інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. №1360, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

28.11.2011р. за №1358/20096. 

 

Поставлені цілі до аудиторської перевірки: 

- висловити професійну думку незалежного аудитора щодо достовірності фінансових звітів 

ПАТ «Птахофабрика Ражнівська» за 2011р. та її відповідності встановленим нормам 

складання фінансової звітності. 

До перевірки надані: 

-установчі документи ПАТ  «Птахофабрика Ражнівська» ; 

- первинна документація та регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку; 

- податкова звітність; 

- фінансовий звіт суб»єкта малого підприємництва станом на 31.12.2011 року (форма № 1), 

звіт про фінансові результати за 2011 рік (форма № 2) 

Товариство веде бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої 

залишились незмінними протягом періоду, що перевірявся.. 

 

3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення 

фінансових звітів 

Згідно з МСА 200 управлінський персонал бере на себе відповідальність за складання фінансової 

звітності  відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, а також за такий  

 

 



внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання фінансової звітності, що не 

містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної 

політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

 

 

4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності 

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо наданих для перевірки фінансових 

звітів та інших документів товариства на підставі аудиторської перевірки за результатами операцій з 

01.01.2011р. по 31.12.2011р.. 

Аудит проводився відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від аудитора 

дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої 

впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 

щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора 

включно з оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або 

помилки.  

Отримані аудиторські докази забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення 

аудиторської думки. 

 

 

5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності 

відповідно до МСА 700,705. 

Аудиторська перевірка була спланована і виконана з метою збору достовірних даних про те, 

що фінансові звіти товариства не містять суттєвих помилок. 

Фінансова звітність ПАТ  «Птахофабрика Ражнівська» станом на 31.12.2011р. надає 

достовірну та справедливу інформацію, що має бути подана у фінансовій звітності. 

Під час аудиторської перевірки застосовувались методи тестування правильності даних, 

відображених у фінансовій звітності, шляхом здійснення аналізу доказів, які підтверджують суми, 

відображені у фінансовій звітності, в т.ч. аналізу принципів бухгалтерського обліку, які 

застосовувались при підготовці звітності, відповідності даних, наданих у фінансовій звітності даним 

бухгалтерського обліку та первинної документації, аналізу облікової політики товариства. 

При застосуванні процедур перевірки використовувався принцип суттєвості, відповідно до 

якого виявленню підлягають суттєві помилки, що можуть вплинути на показники фінансової 

звітності. 

Аудитором перевірено наступні форми фінансової звітності товариства: фінансовий звіт 

суб»єкта малого підприємництва станом на 31.12.2011р.; звіт про фінансові результати за 2011р. 

На думку аудитора, перевірка проведена з достатнім рівнем впевненості в тому, що масштаб 

аудиторських робіт надає можливість виявлення всіх суттєвих відхилень від діючих на момент 

перевірки вимог діючого законодавства. 

 



На підставі вищезазначених нормативних документів аудитор здійснив перевірку 

відповідності розкриття інформації за видами активів, зобов»язань та власного капіталу встановленим 

нормативам бухгалтерського обліку. 

 

 

 

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які  

надані в первинних документах, є достовірними та відповідають суті здійснених 

господарських операцій. 

 

 На думку аудитора фінансова звітність  ПАТ «Птахофабрика Ражнівська» станом на 

31.12.2011 року надає достовірну та справедливу інформацію про зобов»язання відповідно до вимог 

Національних положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. 

 

 На нашу думку фінансова звітність ПАТ «Птахофабрика Ражнівська» справедливо та 

достовірно відображає інформацію про власний капітал товариства у відповідності до вимог 

Національних положень (Стандартів)  бухгалтерського обліку. 

 Статутний капітал товариства сплачений повністю і становить 3610 тис.грн. 

 Чистий прибуток за 2011 рік становить 7,0 тис. грн. 

 Вартість чистих активів товариства перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає 

вимогам чинного законодавства і нормативних актів України. 

 

Ми підтверджуємо, що фінансовий звіт достовірно та повно подає фінансову інформацію про  

ПАТ «Птахофабрика Ражнівська» станом на 31.12.2011 року згідно до вимог Національних 

положень (Стандартів)  бухгалтерського обліку, законодавчих і нормативних актів України. 

 

6. Результати перевірки відповідності розкриття 

 товариством інформації за видами активів  

національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку 

 

 

Станом на 31.12.2011 року загальна вартість активів підприємства становить – 6139.9 тис.грн. 

В тому числі: необоротні активи – 5172 тис.грн.; оборотні активи – 967.9 тис.грн. 

Необоротні активи товариства складаються з вартості незавершених капітальних інвестицій, 

основних засобів. 

Вартість незавершеного будівництва – 3154.0 тис.грн.; залишкова вартість основних засобів 

станом на 31.12.2011р. становить 2018 тис.грн. 

До 01.04.2011 року нарахування амортизації основних засобів підприємством проводилося із 

застосуванням методів, встановлених пунктом 26 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 

«Основні засоби», а саме: застосовувалися норми та методи, встановлені статтею 8 Закону України 

«Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97р. №283/97-ВР. 

 

 



З 01.04.2011р. відповідно до ПКУ та Наказу «Про облікову політику» підприємством 

застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів згідно строків 

корисного використання необоротних активів. 

 

Вартість оборотних активів товариства складається з вартості виробничих  

запасів; поточних біологічних активів, дебіторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги; грошових коштів та інших оборотних активів. 

Аудитор підтверджує, що в цілому активи відображені на балансі товариства за достовірно 

визначеною оцінкою. 

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття 

товариством інформації за видами активів національним Положенням (стандартам) бухгалтерського 

обліку. 

 

 

7.Результати перевірки відповідності розкриття товариством інформації за видами 

зобов»язань національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку 

 

На балансі товариства станом на 31.12.2011р. розмір поточних зобов'язань – 1670.9 тис.грн. 

 На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття 

товариством інформації за видами зобов’язань національним Положенням (стандартам) 

бухгалтерського обліку. 

 

8.Результати перевірки відповідності розкриття товариством інформації про власний 

капітал національним Положенням (стандартам)  бухгалтерського обліку 

   

 Станом на 31.12.2011р.статутний капітал підприємства становить 3610.0 тис.грн. 

 Додатковий капітал – 812.0 тис.грн. 

 Нерозподілений прибуток – 47.0 тис.грн. 

Статутний капітал сплачено повністю.  

Розмір статутного капіталу товариства відповідає вимогам до розміру статутного капіталу 

акціонерного товариства, передбаченими ст.155 «Цивільного кодексу України».  

Неоплачений капітал на підприємстві відсутній. 

Вилучений капітал на підприємстві відсутній. 

 

 

9. Перевірка реальності та точності фінансових результатів  ПАТ 

«Птахофабрика Ражнівська», відображених у фінансовій звітності 

 

Дохід від реалізації продукції на підприємстві протягом 2011 року визначався у відповідності 

до вимог П(с)БО 15 "Дохід", що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. № 290  

 



зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2000р. №131. 

Визнання, оцінка та класифікація доходів підприємством здійснюються у відповідності до 

вимог П(с)БО 15 "Дохід". 

 

Дохід від реалізації продукції за 2011р. складає – 2684.9 тис.грн.;в т.ч.ПДВ – 447.5 тис.грн. 

Інші операційні доходи – 351.9 тис.грн.; собівартість реалізованої продукції – 2200.5 тис.грн.; 

інші операційні витрати – 371.8 тис.грн; інші витрати – 10.0 тис.грн.. Визначення витрат відповідає 

вимогам П(С) БО №16 «Витрати». 

Фінансовий результат товариства визначений, як різниця отриманих доходів та витрат. 

Аудиторська перевірка підтверджує, що фінансовий результат діяльності товариства за  

2011р. чистий прибуток в розмірі 7,0 тис.грн. визначений підприємством згідно з вимогами 

П(с)БО 3 "Фінансові результати", що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 

31.03.99р. № 290 зі змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 24.02.2000 №37, від 

14.06.2000р. №131 та від 30.11.2000р. № 304. 

 

10.Інформація про істотні дїї, які відбулись протягом звітного періоду 

22.02.2011р. – повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів; 

16.04.2011р. – відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

 

11. Вартість чистих активів ПАТ «Птахофабрика Ражнівська» 

Вартість чистих активів товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо 

визначення вартості чистих активів товариств», які схвалені рішенням Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485.  

Станом на 31.12.2011р.вартість чистих активів товариства становить 4469,0 тис.грн., що 

перевищує розмір статутного капіталу, який зазначений в установчих документах товариства та 

зареєстрований в установленому порядку. Тому розмір статутного капіталу не підлягає коригуванню. 

Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003р.№435-ІУ (частина третя ст.155 

ЦКУ) кожне акціонерне товариство по підсумках фінансово-господарського року повинне порівнювати 

розмір свого статутного капіталу з вартістю чистих активів товариства. Якщо після закінчення другого 

та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться 

меншою від статутного капіталу, товариство зобов»язане оголосити про зменшення свого статутного 

капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. 

Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного 

капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. 

Таким чином, акціонерне товариство повинне постійно контролювати співвідношення розміру 

чистих активів та статутного капіталу, особливо якщо у Балансі підприємства мають місце збитки або 

неоплачений капітал. 

 

 

 



12. Аналіз повноти та відповідності фінансової звітності встановленим нормативам 

фінансового обліку ПАТ «Птахофабрика Ражнівська» 

 

Фінансова звітність товариства за 2011р. складається з Фінансового звіту суб!єкта малого 

підприємництва, Звіту про фінансові результати за 2011 рік. 

 

Результати перевірки відповідності розкриття інформації за видами активів, зобов»язань та 

власного капіталу за даними фінансової звітності товариства станом на 31.12.2011р. встановленим 

нормативам бухгалтерського обліку наведено відповідно в розділах 6,7,8  даного аудиторського звіту. 

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття інформації у 

Фінансовому звіті товариства станом на 31.12.2011р. вимогам П(С) БО №2 «Баланс». 

 

Результати перевірки відповідності розкриття інформації у Звіті про фінансові результати за 

2011р. встановленим нормативам бухгалтерського обліку наведено в розділі 9 даного аудиторського 

звіту. На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття 

інформації у Звіті про фінансові результати за 2011р. товариства вимогам П(С)БО №3 «Звіт про 

фінансові результати». 

Аудиторська перевірка підтверджує відповідність даних фінансової звітності товариства даним 

обліку та відповідність даних окремих форм звітності один одному. 

 

13. Стан бухгалтерського обліку господарської діяльності  

             ПАТ «Птахофабрика Ражнівська» 

       

Організація та ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності товариства 

здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» № №996-ХІV від 16.07.99р. 

Бухгалтерський облік ведеться з дотриманням вимог затверджених національних Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації та ведення 

бухгалтерського обліку.Товариство використовує для бухгалтерського обліку господарської 

діяльності План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцію до його використання, затверджену 

наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291. 

Аудитором здійснена вибіркова перевірка повноти та правильності відображення первинної 

документації у бухгалтерському обліку, зауважень немає. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                ТзОВ аудиторська фірма “Львівський аудит” 

                       ________________________________________________ 

                                     79058,Львів,вул.Замарстинівська,83а                          

ДОВІДКА ПРО 

ФІНАНСОВИЙ  СТАН  ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах ринку, коли господарська діяльність підприємства здійснюється за принципами 

самофінансування, а при нестачі власних фінансових ресурсів за рахунок позичкових коштів, дуже 

важливо проаналізувати фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел. 

Для проведення аналізу фінансових показників ПАТ «Птахофабрика Ражнівська» 

використано фінансовий звіт станом на 31.12.2011р. та звіт про фінансові результати за 2011 рік. 

Скорочений баланс станом на 01 січня та 31 грудня 2011 року наведено в Таблиці №1.  

                                                                                                                  Табл.№1 

АКТИВ На 01.01.2011 На 

31.12.2011 

1.Необоротні активи, в т.ч.: 

Незавершене будівництво 

Залишкова вартість основних засобів 

5172.0 

3154.0 

2018.0 

5172.0 

3154.0 

2018.0 

2.Оборотні активи, в т.ч. 

Виробничі запаси 

Поточні біологічні активи 

Дебіторська заборгованість 

Грошові кошти 

Інші оборотні активи 

557.0 

43.0 

- 

479.0 

- 

35.0 

967.9 

414.3 

242.1 

191.2 

2.0 

118.3 

3.Витрати майбутніх періодів - - 

БАЛАНС 5729.0 6139.9 

 

ПАСИВ На 01.01.2011 На 

31.12.2011 

1.Власний капітал 4593.0 4469.9 

2.Забезпечення наступних витрат і платежів - - 

3.Довгострокові зобов»язання - - 

 4.Поточні зобов»язанн 

Кредиторська заборгованість за 

товари,роботи та послуги 

Поточні зобов»язання за розрахунками 

Інші поточні зобов»язання 

1136.0 

935.0 

 

7.0 

194.0 

1670.9 

1183.9 

 

6.8 

480.2 

5.Доходи майбутніх періодів - - 

БАЛАНС 5729.0 6139.9 

 

 



 

 

14. ОЦІНКА 

  ЕФЕКТИВНОСТІ  РОБОТИ  ПІДПРИЄМСТВА 

 

За даними оцінки фінансових результатів виявлено, що ПАТ «Птахофабрика Ражнівська»  

за 2011 рік прибуткове. Чистий прибуток складає  7 тис.грн. 

 

                

15. Основні відомості про аудиторську фірму 

 Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Львівський аудит" (код 

ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комітетом Львівської міської ради 30.08.1995р.), яка 

здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 1287, виданого за рішенням Аудиторської 

палати України № 100 від 30.03.2001 р., сертифікат аудитора серія А № 000420 від 30.11.1995р., дію 

сертифіката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р.;29.10.2009р.; реєстраційний № 3282. 

Місцезнаходження: 79058 Львів,Замарстинівська,83а. 

Тел..0673102417. 

 Договір №05/12 від 05.12.2011 р. 

 Аудиторська перевірка проводилась з 21.03.2012р. по 23.03.2012р. . 

 

. 

 

 

 

 

Аудитор, директор                                                                                                      

ТзОВ Аудиторська фірма 

«Львівський аудит»                                                                            Малюца Л.Г.        

 

                                 23.03.2012р.                                                  


