
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

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Плошкiн Володимир Павлович

(прізвище та ініціали керівника)

 

  

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГIОНАЛЬНИЙ

СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ"

1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження Украї на, Запорізька область, д /н, м. Запоріжжя, 69035,
вул. Рекордна, буд . 33-Б

1.4. Ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ 20490118

1.5. Міжміський код  та телефон, факс (061)224-68-33, (061)224-68-33

1.6. Електронна поштова адреса slavutch@comint.net

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

д /н, бюлетень "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.rsc.zp.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)



ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X

б) інформація про державну реєстрацію емітента X

в) банки, що обслуговують емітента X

г) основні види д іяльності X

ґ) інформація про одержані ліцензії  (дозволи) на окремі види д іяльності  

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, паї в)  

3. Інформація про чисельність працівників та оплату ї х праці  

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

б) інформація про волод іння посадовими особами емітента акціями емітента X

5. Інформація про осіб, що волод іють 10 відсотками 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  

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента X

б) інформація про облігації  емітента  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу  

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську д іяльність 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 вид ів продукції  

ґ) інформація про собівартість реалізованої  продукції  

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 склад і
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у склад і 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 волод іють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X

26. Копія(ї ) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних
товариств) (додається до паперової  форми при поданні інформації  до Комісії )

X

27. Аудиторський висновок X

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

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

 

30. Примітки

Товариство не має лiцензiй (дозволів) на окремi види д iяльностi. Емiтент не належить до будь-яких об`єднань
пiдприємств. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним
товариством. Послугами рейтингових агентств не користовувалися. Облiгацiї  (будь-яких вид ів), iпотечнi цiннi папери,
похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розміщувалися.
Гарантiї  третiх осiб при випуску боргових цiнних паперiв не надавалися. Товариство не має зобов`язань за
облiгацiями, iпотечними та iншими цiнними паперами, сертифiкатами ФОН та фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права. Iпотечне покриття вiдсутнє. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних активiв
вiдсутнiй. Сертифiкати ФОН не розміщувалися. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що
цiльовi облiгацiї , виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не
розміщувалися. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами
позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. У товариства немає кодексу (принципiв, правил)
корпоративного управлiння, тому в розд iлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного
управлiння" не вказана дата його прийняття. Фактiв викупу власних акцiй за звiтний перiод  не було. Емiтент не
складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв. Замовлених та/або виданих сертифікатів
протягом звітного періоду не було. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління
не заповнюється. “Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток,
паї в)“, “Інформація про чисельність працівників та оплату ї х праці”, “Інформація про дивіденди”, “Інформація про
юридичних осіб, послугами яких користується емітент”, “Опис бізнесу” не надаються, оскільки емітент є приватним
акціонерним товариством, яке не зд ійснювало публічне (від крите) розміщення цінних паперів (відповідно до п.1.2
Глави 2 Розд ілу V Положення про розкриття інформації  емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням
ДКЦПФР №1591 від  19.12.2006). Особлива інформація відповідно до розд ілу ІІ Положення про розкриття
інформації  емітентами цінних паперів (Рішення ДКЦПФР №1591 від  19.12.2006) та інформація про іпотечні цінні
папери відповідно до розд ілу ІІІ цього ж Положення, протягом звітного періоду не виникала. Інформацiя про
собiвартiсть реалiзованої  продукцiї , та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї  основних вид iв продукцiї
не заповнювались тому, що дохід  (виручка) від  реалізації  продукції  за звітний період  складає менше ніж 5 млн.грн.



Основні відомості про емітента

1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГIОНАЛЬНИЙ

СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ"

1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ РСЦ "СЛАВУТИЧ"

1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

1.4. Поштовий індекс 69035

1.5. Область, район Запорiзька область

1.6. Населений пункт м. Запоріжжя

1.7. Вулиця, будинок вул. Рекордна, буд . 33-Б

2. Інформація про державну реєстрацію емітента
2.1. Серія і номер свідоцтва А01 526933

2.2. Дата державної  реєстрації 27.12.2004

2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Запорiзької  мiської  ради

2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 910000

2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 910000

3. Банки, що обслуговують емітента
3.1. Найменування банку (філії , відд ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

АТ "УкрСиббанк" м.Харкiв

3.2. МФО банку 351005

3.3. Поточний рахунок 26005038675100

3.4. Найменування банку (філії , відд ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

д /н

3.5. МФО банку д /н

3.6. Поточний рахунок д /н

4 . Основні види діяльності

Код  за КВЕД Найменування

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням

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

Вид
д іяльності

Номер ліцензії
(д озволу)

Д ата
вид ачі

Д ержавний орган, що
вид ав

Д ата закінчення д ії ліцензії
(д озволу)

1 2 3 4 5

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

Найменування об’єд нання Місцезнаход ження об’єд нання

Інформація про рейтингове агентство

Найменування
рейтингового

агентства

Ознака рейтингового
агентства

(уповноважене,
міжнарод не)

Д ата визначення або поновлення
рейтингової оцінки емітента або

цінних паперів емітента

Рівень кред итного
рейтингу емітента або

цінних паперів емітента

1 2 3 4

Інформація про органи управління емітента



Інформація про посадових осіб емітента

Посада Генеральний директор

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

Плошкiн Володимир Павлович

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

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1953

Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 23

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Науково-виробничий кооператив "Славутич", голова кооперативу

Опис Повноваження: Генеральний директор є одноосiбним виконавчим
органом Товариства, який зд iйснює управлiння поточною д iяльнiстю
Товариства. До компетенцiї  Генерального директора належить
вирiшення всiх питань, повязаних з керiвництвом поточною д iяльнiсть
Товариства, крiм питань, що належать до виключної  компетенцiї
загальних зборiв. Генеральний директор вправi без довiреностi д iяти
вiд  iменi Товариства згiдно Статуту та чинного законодавства.
Генеральний директор: - має право першого пiдпису пiд  фiнансовими та
iншими документами Товариства; - вiд криває у банкiвських установах
розрахунковi та iншi рахунки Товариства; - пiдписує всi правочини, що
укладаються Товариством, при наявностi рiшення про ї х укладання
вiдповiдного органу; - пiдписує вiд  iменi Товариства цивiльно-правовий
або трудовий договiр (контракт) з ревiзором; - видає та пiдписує накази
та розпорядження, що є обовязковими для виконання всiма
працiвниками Товариства; - представляє iнтереси Товариства у
вiдносинах з державними й iншими органами, пiдприємствами,
установами та органiзацiями. Обов`язки: - на вимогу органiв та
посадових осiб Товариства надавати можливiсть ознайомитися з
iнформацiєю про д iяльнiсть Товариства в межах, встановлених
законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; - д iяти в
iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої х
повноважень; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил,
пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї  з
обмеженим доступом; - не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням
функцiй Генерального директора, особам, якi не мають доступу до
такої  iнформацiї , а також використовувати ї ї  у свої х iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; - керуватися у свої й д iяльностi чинним
законодавством Украї ни, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми
документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними
зборами акцiонерiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Розмiр виплаченої  винагороди у 2012 роцi склав
137545 грн., в натуральнiй формi винагороду не отримував. Стаж
керiвної  роботи 23 роки. Попереднi посади: токар, монтер 5 розряду,
технiк-коструктор, iнженер, старший iнженер, iнструктор вiдд iлу
виробництва та заробiтної  плати, провiдний спецiалiст Глав ПЕУ,
замiсник голови науково-вироничого кооперативу, голова науково-
виробничого кооперативу. Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах
не обiймає. Змiн у склад i посадових осiб щодо Плошкiна В.П. у звiтному
перiод i не було.

Посада Ревізор

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

Сергеєва Олена Павлiвна

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

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1962

Освіта** середня

Стаж керівної  роботи (років)** 2

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ЗАТ "РСЦ Славутич", бухгалтер

Опис Повноваження: РЕВIЗОР є органом Товариства, який зд iйснює перевiрку
фiнансово-господарської  д iяльностi Товариства. Ревiзор має право: -
витребувати у Товариства документи стосовно фiнансово-
господарської  д iяльностi Товариства; - вимагати скликання
позачергових загальних зборiв; - вносити пропозицiї  до порядку
денного загальних зборiв; - бути присутнiм на загальних зборах та
брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом
дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером; - вимагати вiд
працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до
компетенцiї  ревiзора; - зд iйснювати iншi д iї , передбаченi Статутом та
чинним законодавством. Обов`язки: - пiдтверджувати достовiрнiсть
даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або



встановлювати факт ї х недостовiрностi; - iнформувати виконавчий
орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством
порядку ведення бухгалтерської  звiтностi та зд iйснення фiнансово-
господарської  д iяльностi; - надавати виконавчому органу не пiзнiше нiж
за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв висновок за
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської  д iяльностi Товариства
за рiк; - вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi
виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення
зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися
встановленого в Товариствi режиму конфiденцiйної  таємницi вiдносно
документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання свої х функцiй;
- не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської ; -
зд iйснювати iншi д iї , передбаченi Статутом та чинним законодавством.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагороду (в т.ч.в натуральнiй формi) за виконання обовязкiв ревiзора
у 2012 роцi не отримувала. Стаж керiвної  роботи 2 роки. Попереднi
посади: бухгалтер, економiст, бухгалтер 2 категорiї , бухгалтер. Посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змiн у склад i посадових осiб
щодо Сергеєвої  О.П. у звітному період і не було.

Посада Головний бухгалтер

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

Письменна Валентина Федорiвна

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

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1956

Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 20

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

ЗАТ "РСЦ Славутич", фiнансовий директор-головний бухгалтер

Опис Повноваження: 1. Установлювати службовi обов`язки для пiдлеглих
працiвникiв. 2. Вимагати вiд  всiх служб, пiдрозд iлiв i працiвникiв
пiдприємства в частинi порядку оформлення фiнансово-господарських
операцiй первинних документiв i ї хнього подання в бухгалтерiю. 3.
Погоджувати призначення, звiльнення й перемiщення матерiально-
вiдповiдальних осiб. 4. Розглядати й вiзувати договори й угоди, що
укладаються пiдприємством, на виконання робiт i послуг, а також накази
, розпорядження й iншi документи з питань фiнансово-господарської
д iяльностi. 5. Вимагати вiд  керiвникiв служб i структурних пiдрозд iлiв
забезпечення правильної  органiзацiї  бухгалтерського облiку й
контролю. 6. Вносити пропозицiї  по вдосконалюванню роботи,
пов`язаної  з передбаченими посадовою iнструкцiєю обов`язками.
Обов`язки:1. Забезпечення рацiональної  системи документообiгу. 2.
Забезпечення повного облiку коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i
основних коштiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському
облiку операцiй, пов`язаних з ї хнiм рухом. 3. Забезпечення достовiрного
облiку витрат виробництва й реалiзацiї  продукцiї , робiт i послуг. 4.
Забезпечення точного облiку результатiв господарсько-фiнансової
д iяльностi пiдприємства. 5. Забезпечення правильного нарахування й
своєчасного перерахування платежiв у бюджет. 6. Забезпечення
складання бухгалтерської  звiтностi на основi даних первинного облiку,
надання ї ї  вiдповiдним органам. 7. Забезпечення зд iйснення
економiчного аналiзу фiнансово-господарської  д iяльностi пiдприємства
за даними бухгалтерського облiку й звiтностi з метою виявлення
внутрiшньогосподарських резервiв, попередження втрат i невиробничих
видаткiв. 8. Забезпечення схоронностi бухгалтерських документiв,
оформлення й передача ї х в архiв. 9. Контроль за дотриманням
установлених правил оформлення приймання й вiдпустки товарно-
матерiальних цiнностей. 10. Контроль за правильнiстю витрат фонду
заробiтної  плати, строге дотримання штатної , фiнансової  й касової
дисциплiни. 11. Контроль за дотриманням установлених правил
проведення iнвентаризацiї  коштiв, товарно-матерiальних цiнностей,
основних фонд iв, розрахункiв i платiжних зобов`язань. 12. Контроль за
стягненням у встановлений термiн дебiторської  й погашення
кредиторської  заборгованостi, дотримання платiжної  дисциплiни. 13.
Зд iйснення облiку фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй i
контроль за ї хньою законнiстю, своєчаснiстю й правильнiстю
оформлення операцiй. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої  винагороди у 2012 роцi
склав 48345 грн., в натуральнiй формi винагороду не отримувала. Стаж
керiвної  роботи 20 рокiв. Попереднi посади: економiст, ст.економiст по
працi, начальник планового вiдд iлу, головний економiст, головний
бухгалтер, головний економiст, головний бухгалтер, финансовий
директор-головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах
не обiймає. Змiн у склад i посадових осiб щодо Письменної  В.Ф. у
звiтному перiод i не було.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента



Посад а Прізвище,
ім'я, по

батькові
фізичної

особи або
повне

найменування
юрид ичної

особи

Паспортні д ані
фізичної особи
(серія, номер,
д ата вид ачі,
орган, який
вид ав)* або

ід ентифікаційний
код  за ЄД РПОУ

юрид ичної особи

Д ата
внесення

д о
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у

від сотках)

Кількість за вид ами акцій

прості
іменні

прості на
пред 'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред 'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Генеральний
директор

Плошкiн
Володимир
Павлович

д /н, д /н, д /н  9350 71.9231 9350 0 0 0

головний
бухгалтер

Письменна
Валентина
Федорiвна

д /н, д /н, д /н  1950 15 1950 0 0 0

Ревізор Сергеєва Олена
Павлiвна

д /н, д /н, д /н  0 0 0 0 0 0

Усього 11300 86.9231 11300 0 0



Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування
юрид ичної

особи

Ід ентифікаційний
код  за ЄД РПОУ

Місцезнаход ження Д ата
внесення

д о
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у

від сотках)

Кількість за вид ами акцій

прості
іменні

прості на
пред 'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред 'явника

Прізвище, ім'я,
по батькові

фізичної
особи*

Серія, номер, д ата вид ачі паспорта,
найменування органу, який вид ав

паспорт**

Д ата
внесення

д о
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у

від сотках)

Кількість за вид ами акцій

прості
іменні

прості на
пред 'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред 'явника

Плошкiна Оксана Михалiвна 10.11.2009 1700 13.0769 1700 0 0 0

Письменна Валентина Федорiвна 26.03.1997 1950 15 1950 0 0 0

Плошкiн Володимир Павлович 26.03.1997 9350 71.9231 9350 0 0 0

Усього 13000 100 13000 0 0



Інформація про загальні збори акціонерів

Вид  загальних зборів* чергові позачергові

X  

Дата проведення 05.04.2012

Кворум зборів** 100

Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної  комісії  зборів, затвердження регламенту
зборів.
2. Розгляд  звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської
д іяльності ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2011 рік та його затвердження.
3. Розгляд  звіту та висновків Ревізора ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2011 рік та ї х
затвердження.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження порядку розпод ілу прибутку Товариства за 2011р. Прийняття
рішення про виплату дивіденд ів, затвердження розміру річних дивіденд ів.
6. Визначення основних напрямів д іяльності Товариства на 2012 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання
повноважень на укладання таких правочинів.
8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2011 року.
Осіби, що подавали пропозиції  до переліку питань до порядку денного, не було.
Особа, що ініціювала проведення загальних зборів, - Генеральний директор.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборів Плошкіна В.П., Секретарем зборів Письменну В.Ф.; лічильну
комісію обрати у склад і: Голова лічильної  комісії , Остапенко О.Ф., член лічильної  комісії
Барабаш І.В. Затвердити наступний регламент загальних зборів:
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.
2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської
д іяльності ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2011 рік.
3. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2011 рік.
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.
5. Затвердити наступний порядок розпод ілу прибутку Товариства: 
- на виплату дивіденд ів направити 95,0% від  чистого прибутку в сумі 95420грн. 
-у резервний фонд  підприємства направити суму, що залишилася - 5026,04грн., що
становить 5,0% від  чистого прибутку. 
Зд ійснити виплату дивіденд ів у розмірі 7грн.34коп. на одну акцію. Дивіденди
виплачувати акціонерам, які були акціонерами на 05.04.12р. (дата проведення зборів),
згідно реєстру акціонерів, отриманого 05.04.12р.
Виплату дивіденд ів провести грошовими коштами готівкою з каси ПрАТ РСЦ
«Славутич» у строк з 12.04.12р. по 04.09.12р.
6. Основними напрямами д іяльності у 2012 році визначити продаж та проведення
технічного обслуговування касових апаратів, торгового та банківського обладнання, а
також регістраторів розрахункових операцій, що створюють електронну касову стрічку
та модемів для передачі даних.
7. Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися
товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
1) Договори поставки на сумму не більше чотириста тис.грн. кожний (сукупна гранична
вартість не більше 200 відсотків вартості активів за даними останьої  річної
фінансової  звітності товариства).
2) Договори купівлі-продажу (сукупна гранична вартість чотириста тисяч грн.).
Уповноважити зд ійснювати д ії  щодо забезпечення укладання таких правочинів
Генерального директора Товариства.
8. Затвердити наступні значні правочини, вчинені протягом 2011 року:
1) Договір поставки №07 від  01.04.2011р.
2) Договір поставки №31 від  11.07.2011р.



Інформація про випуски акцій

Д ата
реєстрації

випуску

Номер
свід оцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнарод ний
ід ентифікаційний

номер

Тип цінного
папера

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
від сотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14.05.2010 44/08/1/10 Запорiзьке
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

UA4000067789 Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

70 13000 910000 100

Акцiї  Товариства не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Перехiд  права власностi на акцiї  вiдбувається згiдно з
законодавством Украї ни з урахуванням особливостей щодо переходу права власностi на акцiї  приватних акцiонерних товариств. Фактiв
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Додаткової  емiсiї  не зд iйснювали, рiшення щодо додаткової  емiсiї  акцiй не
приймалося. Дострокового погашення не було.

Процентні облігації

Д ата
реєстрації

випуску

Номер
свід оцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у

випуску
(штук)

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Процентна
ставка за

облігаціями
(у

від сотках)

Термін
виплати

процентів

Сума
виплачених
процентів
за звітний

період
(грн.)

Д ата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дисконтні облігації

Д ата
реєстрації

випуску

Номер
свід оцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у

випуску
(штук)

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Д ата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8

Цільові (безпроцентні) облігації

Д ата
реєстрації

випуску

Номер
свід оцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у

випуску
(штук)

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Найменування
товару

(послуги), під
який

зд ійснено
випуск

Д ата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім
іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Д ата реєстрації
випуску

Вид  цінних
паперів

Обсяг
випуску (грн.)

Обсяг розміщених цінних паперів на
звітну д ату (грн.)

Умови обігу та
погашення

1 2 3 4 5

Інформація про похідні цінні папери

Д ата
реєстрації

випуску

Номер
свід оцтва

про
реєстрацію

випуску

Вид
похід них

цінних
паперів

Різновид
похід них

цінних
паперів

Серія Строк
розміщення

Строк
д ії

Строк
(термін)

виконання

Кількість
похід них

цінних
паперів

у
випуску

(шт.)

Обсяг
випуску

(грн.)

Характерристика
базового активу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Оренд овані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
період у

на кінець
період у

на початок
період у

на кінець
період у

на початок
період у

на кінець
період у

1. Виробничого
призначення:

1186 1193 0 0 1186 1193

буд івлі та
споруди

1105 1096 0 0 1105 1096

машини та
обладнання

35 52 0 0 35 52

транспортні
засоби

7 0 0 0 7 0

інші 39 45 0 0 39 45

2.
Невиробничого
призначення:

0 0 0 0 0 0

буд івлі та
споруди

0 0 0 0 0 0

машини та
обладнання

0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 1186 1193 0 0 1186 1193

Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами): Буд івлі та споруди -30 років; Машини та
обладнання -5 років або 2 роки; Транспортні засоби – 10 років; Інші (інструменти, прилади,
інвентар, меблі, МНМА та інше) – 4 роки або 12 років; МНМА -1 рік. 
Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основні засоби за усіма
групами використовуються за призначенням. 
Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 1969 тис.грн., на кінець звітного
періоду — 1952 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 39,8%, на кінець звітного періоду
38,9%.
Ступінь використання основних засобів — 98%. 
Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду 783 тис.грн., на кінець звітного періоду — 759
тис. грн. 
Обмеження на використання майна емітента відсутні.
Суттєвих змін у вартості основних засобів у 2012 році не було.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За поперед ній період

Розрахункова
вартість чистих
активів
(тис.грн.)

1463 1456

Статутний
капітал
(тис.грн.)

910 910

Скоригований
статутний
капітал
(тис.грн.)

910 910

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення № 485 вiд  17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2"Баланс",
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв Украї ни 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих
активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати
майбутнiх перiод iв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних



виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiод iв.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (1463 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (910 тис.грн.). Це
вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу Украї ни.



Інформація про зобов'язання емітента

Вид и зобов'язань Д ата
виникнення

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Від соток за користування
коштами (від соток річних)

Д ата
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними
паперами

X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X 0 X X

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

X 0 X X

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

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

Податкові зобов'язання X 34 X X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 183 X X

Усього зобов'язань X 217 X X

Опис Інші зобов'язання (183 тис.грн.) включають: кредиторську заборгованість за товари,
роботи та послуги, поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів, з
позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками тощо.



Інформація щодо аудиторського висновку

Найменування аудитора (аудиторської  фірми): Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма
“Сатурн”

Код  за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій Украї ни: 22163398
Номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого

Аудиторською палатою Украї ни: 0745 від  26.01.2001р.
Останній звітний період  за який проведений аудит фінансової  звітності: 2012 рік (01.01.2012 - 31.12.2012).

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

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової  звітності
Приватного акціонерного товариства

Регіональний сервісний центр «Славутич»
Генеральному директору ПрАТ РСЦ “Славутич”

Незалежним аудитором ТОВ “Аудиторська фірма “Сатурн” проведена аудиторська перевірка фінансової  звітності
ПрАТ РСЦ «Славутич», що складається з балансу станом на 31 грудня 2012р., звіту про фінансові результати, звіту
про рух грошових коштів та звіту про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та інших пояснювальних

приміток.
Основні відомості про емітента

Повна назва
Приватне акціонерне товариство Регіональний сервісний центр “Славутич”

Код  за ЄДРПОУ
20490118

Місцезнаходження
69035, м.Запоріжжя, вул.Рекордна,33б

Дата державної  реєстрації
Зареєстровано Виконавчим комітетом Запорізької  міської  ради 29.12.1994р. за № 883-р. Статут у новій редакції

зареєстровано 08.04.2011р. № 11031050013001048.
Висновок щодо фінансової  звітності

Аудитором проведена перевірка достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству річної  фінансової
звітності за 2012 рік, що складається з:
балансу на 31.12.2012р. (форма № 1),

звіту про фінансові результати за 2012р. (форма № 2),
звіту про рух грошових коштів за 2012р. (форма № 3),

звіту про власний капітал за 2012р.(форма № 4),
приміток до річної  фінансової  звітності за 2012р. (форма № 5).

Управлінський персонал підприємства несе відповідальність за під готовку та достовірне представлення цих
фінансових звітів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського

персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно під готовки та
достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або

помилки; вибір та застосування відповідної  облікової  політики, а також облікових оцінок, які відповідають
обставинам.

Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо цієї  фінансової  звітності на основі результатів аудиторської
перевірки.

Аудитор провів аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема 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”. Ці
стандарти вимагають від  нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської  перевірки

для отримання достатньої  впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та

розкриттів у фінансових звітах. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю,

що стосуються під готовки та достовірності фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта

господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної  облікової  політики, прийнятність облікових
оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

До інформації , що перевірялась, було застосовано такі процедури аудиту: вибіркову перевірку, спостереження, запит
і підтвердження, обчислення і аналітичні процедури за період  з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

Перевірка проводилась відповідно з:
Законами Украї ни “Про акціонерні товариства”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Украї ні”, “Про цінні

папери і фондову біржу”, “Про аудиторську д іяльність”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї ні”,
Податковим кодексом Украї ни.

“Положенням щодо під готовки аудиторських висновків, які подаються до Державної  комісії  з цінних паперів та
фондового ринку при розкритті інформації  емітентами та професійними учасниками фондового ринку”,

затвердженим рішенням ДКЦПФР № 1528 від  19.12.06р. 
Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації  емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій

місцевої  позики), затвердженими рішенням ДКЦПФР № 1360 від  29.09.2011р.
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Планом рахунків бухгалтерського обліку Украї ни.
Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.



Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.
іншими законодавчими й нормативними документами.

Вважаємо, що нами отримані достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої  думки.

Концептуальна основа фінансової  звітності визначається відповідно до Національних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку Украї ни, Закону Украї ни “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї ні”, плану

рахунків, а також інших нормативних та законодавчих документів. 
Річна фінансова звітність ПрАТ РСЦ “Славутич” складена згідно П(С)БО № 1 “Загальні вимоги до фінансової

звітності”, П(С)БО № 2 “Баланс”, П(С)БО № 3 “Звіт про фінансові результати”, П(С)БО № 4 “Звіт про рух грошових
коштів”, П(С)БО № 5 “Звіт про власний капітал”.

Фінансові результати д іяльності підприємства у фінансовій звітності, на нашу думку, відображені реально та точно.
Дані фінансової  звітності відповідають даним обліку, дані окремих форм звітності відповідають один одному.

Висновок:
На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Приватного акціонерного
товариства “Регіональний сервісний центр “Славутич” станом на 31 грудня 2012р., а також його фінансові результати
та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського

обліку в Украї ні, відповідають встановленим вимогам чинного законодавства Украї ни та прийнятої  облікової
політики.

Висновок щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів додатково до висловлення думки про фінансову
звітність

Бухгалтерський облік у ПрАТ РСЦ “Славутич” в цілому зд ійснюється згідно з вимогами і рекомендаціями Закону
Украї ни «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Украї ні» №996 від  16.07.99р. зі змінами і доповненнями,

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, затверджених
наказом Мінфіну Украї ни за № 291 від  30.11.99р. та прийнятої  облікової  політики.

Облікова політика протягом 2012р. залишилась незмінною.
Опис перевіреної  фінансової  інформації  за видами активів

На 31.12.2012р. підприємство мало нематеріальні активи, первісна вартість яких становить 18,0 тис.грн., залишкова
вартість – 2,0 тис.грн., сума зносу – 16,0 тис.грн. 

Нематеріальні активи обліковуються за ціною придбання за вирахуванням суми накопиченого зносу. Для амортизації
нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод  (рівномірне списання протягом усього строку корисної

експлуатації ). Облік нематеріальних активів зд ійснюється відповідно до П(С)БО №8 “Нематеріальні активи”.
ПрАТ РСЦ “Славутич” основними засобами вважає матеріальні активи, які утримуються з метою використання ї х у

процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, для зд ійснення статутної  д іяльності, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації ) яких становить більше одного року. 

На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становить 1952,0 тис.грн., залишкова вартість – 1193,0
тис.грн., сума зносу – 759,0 тис.грн.
Первісна вартість включає у себе:

будинки, споруди та передавальні пристрої  – 1435,0 тис.грн.;
машини та обладнання – 164,0 тис.грн.,

транспортні засоби – 91,0 тис.грн.;
інструменти, прилади, інвентар – 196,0 тис.грн.;

інші основні засоби – 37,0 тис.грн.,
малоцінні необоротні матеріальні активи – 29,0 тис.грн.

Облік руху основних засобів, нарахування амортизаційних відрахувань та розкриття інформації , на нашу думку,
ведеться згідно з вимогами П(С)БО № 7 “Основні засоби”. Нарахування амортизації  основних засобів в обліку

проводилось із застосуванням прямолінійного методу.
Надходження та вибуття основних засобів проводилось з дотриманням вимог д іючого законодавства і

документально підтверджено актами приймання основних засобів, актами про ліквідацію основних засобів, наказами
по підприємству. На протязі 2012р.на підприємстві введено в експлуатацію основних засобів на суму 127,0 тис.грн.

(придбання та ремонт і модернізація), вибуло на суму 144,0 тис.грн. (по первісній вартості).
У 2012р. переоцінка основних засобів не проводилась.

Станом на 31.12.2012 р. запасів налічується на суму 283,0 тис. грн., у тому числі:
- сировина і маткеріали – 2,0 тис.грн.,

купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби – 161,0 тис.грн.,
паливо – 2,0 тис.грн.,

буд івельні матеріали – 63,0 тис.грн.,
товари – 55,0 тис.грн.

Облік виробничих запасів (матеріалів, палива, запасних частин, МБП) і товарів та розкриття інформації , на нашу
думку, зд ійснюється відповідно з вимогами П(С)БО № 9 “Запаси”. Запаси обліковуються за собівартістю. Собівартість
запасів включає витрати на придбання та суму транспортно-заготівельних витрат, інших витрат, які прямо пов’язані з

придбанням.
Оцінка дебіторської  заборгованості та розкриття інформації , на нашу думку, зд ійснюється згідно з вимогами П(С)БО

№ 10 “Дебіторська заборгованість”.
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує імовірнісь отримання підприємством майбутніх

економічних вигод  та може бути достовірно визначена ї ї  сума.
Станом на 31.12.12р. розмір дебіторської  заборгованості, яка враховується на балансі, становить 80,0 тис. грн., у тому

числі заборгованість за товари роботи, послуги – 76,0 тис.грн., за виданими авансами – 2,0 тис.грн, інша поточна
дебіторська заборгованість – 2,0 тис.грн. Резерв сумнівних боргів на підприємстві не створювався.

Облік касових операцій, залишків каси ведеться згідно Положення про ведення касових операцій у національній
валюті в Украї ні, затвердженого постановою Правління НБУ від  15.12.2004р. № 637. Залишок готівки у касі на

31.12.2012р. становить 3,0 тис.грн.
Залишки грошових коштів по рахунках у банках підтверджено довідками обслуговуючих банків і відповідають даним

синтетичного обліку і становлять на 31.12.12р. 30,0 тис.грн.
Інформація про зобов’язання



Облік, оцінка та розкриття інформації  про зобов’язання, на нашу думку, відповідають вимогам П(С)БО № 11
“Зобов’язання”.

Інвентаризація зобов’язань за звітний період  зд ійснена у відповідності до вимог Інструкції  з інвентаризації  основних
засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затвердженої  наказом МФУ № 69

від  11.08.1994р. 
Розмір поточних зобов’язань, які враховуються на балансі: 216,0 тис. грн., у тому числі кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги – 57,0 тис.грн., з одержаних авансів – 9,0 тис.грн., за розрахунками з бюджетом – 33,0 тис.грн.,

з позабюджетних платежів – 2,0 тис.грн., зі страхування – 16,0 тис.грн., з оплаті праці – 51,0 тис.грн., з учасниками –
31,0 тис.грн., інші поточні зобов’язання – 17,0 тис.грн. підтверджений платіжними дорученнями, рахунками,

розрахунками, відомостями нарахування заробітної  плати, актами звірення.
Станом на 31.12.12р. на балансі підприємства враховано відстрочені податкові зобов’язання у розмірі 1,0 тис.грн.,

розраховані у відповідності до П(С)БО № 17 “Податок на прибуток”. 
Інформація про власний капітал 

Облік власного капіталу ведеться згідно з вимогами Плану рахунків, розкриття інформації  про зміни у склад і власного
капіталу зд ійснено, на нашу думку, згідно П(С)БО № 5 “Звіт про власний капітал”. 

Статутний капітал обліковується згідно з вимогами д іючих нормативних документів і станом на 31.12.2012р.
становить 910,0 тис.грн. Аналітичний облік зд ійснюється згідно рахунка 40 “Статутний капітал” Плану рахунків.

Інший додатковий капітал обліковується на рахунку 42 “Додатковий капітал” і станом на 31.12.2012р. становить 339,0
тис.грн. 

У 2012 році, згідно рішення зборів акціонерів відраховано до резервного капіталу нерозпод іленого прибутку у сумі 5,0
тис.грн. На кінець звітного періоду розмір резервного капіталу становить 112,0 тис.грн.

Нерозпод ілений прибуток на 31.12.2011р. становив 100,0 тис.грн. У 2012р. одержано чистого прибутку - 102,0 тис.грн.,
відраховано нерозпод іленого прибутку до резервного капіталу 5,0 тис.грн., спрямовано нерозпод ілений прибуток на

виплату дивідентів у сумі 95,0 тис.грн. (протокол загальних зборів акціонерів № 1 від  05.04.12р.). На 31.12.2012р.
нерозпод іленого прибутку на балансі залишилося 102,0 тис.грн.

Таким чином, власний капітал станом на 31.12.12р. становить 1463,0 тис.грн. і його розмір, у порівнянні з минулим
роком, збільшився на 7,0 тис.грн.

Інформація про статутний капітал
Статутний капітал сформовано відповідно зі Статутом підприємства, обліковується згідно з вимогами д іючих

нормативних документів і станом на 31.12.2012р. становить 910,0 тис.грн. Запорізьким територіальним управлінням
ДКЦПФР зареєстровано випуск акцій на загальну суму 910000 грн. у кількості 13000 штук номінальною вартістю

70,00 грн. Акції  є простими, іменними. 
Статутний капітал ПрАТ РСЦ “Славутич” сплачено повністю і своєчасно. У 2012 році зміни в статутному капіталі

товариства не відбувались. 
Інформація щодо обсягу чистого прибутку

Облік витрат на виробництво відповідають вимогам П(С)БО № 16 “Витрати”. 
Податковий облік витрат на виробництво ведеться відповідно з вимогами Податкового кодексу Украї ни.

Виручка від  реалізації  продукції  обчислена згідно з вимогами П(С)БО № 15 “Доходи”. 
За 2012р. чистий дохід  від  реалізації  продукції  склав – 3935,0 тис.грн, інші операційні доходи – 1,0 тис.грн.

Загальні витрати товариства склали – 3794,0 тис.грн., податок на прибуток – 40,0 тис.грн.
Чистий прибуток – 102,0 тис.грн.

Податок на прибуток у бухгалтерському обліку ПрАТ РСЦ “Славутич” відображено згідно вимог П(С)БО № 17
“Податок на прибуток”. 

Фінансові результати д іяльності підприємства у фінансовій звітності, на нашу думку, відображені реально та точно.
Дані фінансової  звітності відповідають даним обліку, дані окремих форм звітності відповідають один одному.

Розкриття інформації  про д ії , визначені ст.41 Закону Украї ни “Про цінні папери та фондовий ринок” 
Д ії , визначені частиною першою статті 41 Закону Украї ни “Про цінні папери та фондовий ринок”, що можуть вплинути

на фінансово-господарський стан підприємства та призвести до значної  зміни вартості його цінних паперів, у 2012
році у ПрАТ РСЦ “Славутич” були відсутні.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Станом на 31.12.12г. розрахункова вартість чистих активів ПрАТ РСЦ “Славутич” становить 1463,0 тис.грн. і

розрахована згідно Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств,
затверджених рішенням ДКЦПФР від  17.11.04р. за № 485. Розрахунок проводиться для порівняння вартості чистих
активів із розміром статутного капіталу. Розмір статутного капіталу ПрАТ РСЦ “Славутич” 910,0 тис.грн. Таким чином,
вартість чистих активів товариства перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного

кодексу Украї ни.
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що

розкривається емітентом
Під  час виконання завдання, аудитор, у відповідності з МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої  інформації

в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”, зд ійснив аудиторські процедури щодо
виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою

інформацією, що розкривається Товариством та подається Національної  комісії  з цінних паперів та фондового ринку
разом з фінансовою звітністю. Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази щодо суттєвих

невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
подається до Комісії  разом з фінансовою звітністю.

Виконання значних правочинів
Товариство у 2012 році мало виконання значних правочинів відповідно до ст. 70 Закону Украї ни "Про акціонерні
товариства" (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої  річної  фінансової  звітності).
Вартість активів товариства станом на 31.12.2011р. становила 1642,0 тис.грн. Сума мінімального правочину, яка

підлягає аудиторським процедурам, складає 164,2 тис. грн. 
Загальними зборами акціонерів від  05.04.2012р. прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які
можуть вчинятися товариством протягом року: договори поставки не більше 400,0 тис.грн. кожний (сукупна гранична

вартість не більше 200 відсотків вартості активів за даними останньої  річної  фінансової  звітності товариства),



договори купівлі-продажу не більше 400,0 тис.грн. Фактично після проведення загальних зборів виконано договори
поставки № 68м-2012 від  30.11.11р. на суму 167,9 тис.грн., № ВП-110/12 від  03.01.12р. насуму 317,3 тис.грн., № 78 від

01.07.12р. на суму 231,1 тис.грн. 
На підставі наданих до аудиторської  перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство

дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів, норм статуту та прийнятих рішень
учасників. 

Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства
Органи корпоративного управління ПрАТ РСЦ “Славутич” сформовано відповідно до Статуту Товариства.

Протягом звітного періоду в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
загальні збори акціонерів, виконавчий орган товариства – генеральний директор, ревізор.

Щорічні загальні збори акціонерів проведено 05.04.2012р., тобто в термін, визначений Законом Украї ни “Про
акціонерні товариства” – до 30 квітня. 

У звітному період і управління поточною д іяльністю товариства, в межах повноважень наданих йому Статутом,
зд ійснював одноосібний виконавчий орган – генеральний директор.

Запровадження посади корпоративного секретаря та служби внутрішнього аудиту не передбачено Статутом та
іншими документами ПрАТ РСЦ “Славутич”. Контроль за фінансово-господарською д іяльністю товариства протягом
звітного року зд ійснювався ревізором. Фактична реалізація повноважень ревізора протягом звітного року пов'язана з

перевіркою фінансово-господарської  д іяльності акціонерного товариства за 2011 рік. 
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту,
відповідно до Закону Украї ни “Про акціонерні товариства” можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча

система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону Украї ни “Про акціонерні товариства” та
Статуту.

Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової  звітності внаслідок шахрайства
Під  час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної  з ними д іяльності для отримання розуміння суб’єкта

господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 “Ідентифікація
та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”, аудитор виконав
необхідні процедури для отримання інформації , яка використовуватиметься під  час ідентифікації  ризиків суттєвого

викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується
шахрайства при аудиті фінансової  звітності”. Аудитором отримано розуміння зовнішніх чинників д іяльності суб’єкта
господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову

політику, цілі та стратегії  і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 
Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової  звітності ПрАТ РСЦ “Славутич” внаслідок шахрайства не

виявлено.
Аналіз фінансового стану ПрАТ РСЦ “Славутич”
1. Сума коштів у розпорядженні підприємства: 

на 31.12.2011р. – 1642,0 тис.грн.;
на 31.12.2012р. – 1680,0 тис.грн.

Відбулося збільшення коштів у розпорядженні підприємства на 38,0 тис.грн., або на 2,3 %.
2. Коефіцієнт фінансової  незалежності (автономії ) показує вагу власних коштів у загальній сумі джерел фінансування

(нормативне значення 0,25-0,5): 
на 31.12.2011р. - 0,89;
на 31.12.2012р. - 0,87.

3. Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів характеризує кількість залучених коштів на одну гривню
власних коштів підприємства:

на 31.12.2011р. - 0,13;
на 31.12.2012р. - 0,15.

Це означає, що на одну гривню власних коштів на кінець звітного періоду підприємство залучало 0,15 грн. позикових
коштів. 

4. Коефіцієнт покриття характеризує обсяг поточних зобов’язань по кредитах і розрахунках, який можливо погасити за
рахунок власних мобілізованих коштів (нормативне значення >0,5-1):

на 31.12.2011р. - 2,45;
на 31.12.2012р. - 1,84.

Це означає, що на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань припадає 1,84 грошових одиниць
оборотних коштів підприємства

5. Коефіцієнт загальної  ліквідності характеризує частину короткострокових зобов’язань, яка може бути погашена за
рахунок коштів на розрахунковому та інших рахунках в установах банків, коштів у короткострокових цінних паперах, а

також надходжень по розрахунках із клієнтами (нормативне значення >1-2):
на 31.12.2011р. – 2,3;
на 31.12.2012р. – 1,8.

6. Коефіцієнт абсолютної  ліквідності характеризує негайну готовність підприємства погасити свою заборгованість
(нормвативне значення >0,2-0,25): 

на 31.12.2011р. – 0,04;
на 31.12.2012р. - 0,15.

Станом на 31.12.2012р. підприємство спроможне негайно погасити 15 % короткострокових зобов’язань за рахунок
коштів на розрахунковому рахунку і короткострокових фінансових вкладень.

Таким чином, фінансовий стан ПрАТ РСЦ “Славутич” у цілому можливо характеризувати як задовільний, так як
більшість коефіцієнтів підприємства відповідають нормативним значенням. 

Основні відомості про аудитора
Найменування, код  ЄДРПОУ Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Сатурн”, 22163398

Номер, серія, дата видачі та термін д ії  свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та
аудиторів Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають

аудиторські послуги за № 0745 від  26.01.2001р. Термін д ії  до 30.11.2015 р. 
Телефон, поштова адреса 69035, м.Запоріжжя, вул.Миру, 20, кв.1, тел.(факс) (061) 213-08-81.



Аудиторська перевірка проводилась згідно з договором № 13/15 від  19.03.2013р. за період  з 01.01.2012р. по
31.12.2012р.

Дата початку аудиту – 20.03.2013р.
Дата закінчення проведення аудиту – 15.04.2013р. 

Директор 
ТОВ “Аудиторської  фірми “Сатурн” Камінський В.О. 

сертифікат аудитора
А № 000238 від  17.02.1994р.

Термін д ії  продовжено до
17.02.2018р. 

15 квітня 2013 року



Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2012 1 0

2 2011 1 0

3 2010 1 0

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

Так Ні

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X

Реєстратор  X

Депозитарій  X

Інше (запишіть)  

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/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 волод іють 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)  

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 зменшення статутного капіталу товариства  X

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

 X

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

 X

Інше (запишіть)  

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



Який склад наглядової ради (за наявності)?

осіб

Кількість членів наглядової  ради 0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що волод іють більше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів, що волод іють менше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової  ради протягом останніх трьох років? 0

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

Так Ні

Стратегічного планування  X

Аудиторський  X

З питань призначень і винагород  X

Інвестиційний  X

Інше (запишіть) д /н

Інше (запишіть) Наглядову раду не
створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відд іл, що відповідає за роботу з акціонерами? 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 вигляд і цінних паперів товариства  X

Члени наглядової  ради не отримують винагороди  X

Інше (запишіть) Наглядову раду не
створено.

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 будьякі вимоги  X

Інше (запишіть)  

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) Наглядову раду не
створено.

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної  комісії  протягом останніх трьох років? 0

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

Загальні збори
акціонерів

Засід ання
нагляд ової

рад и

Засід ання
правління

Члени правління (директор) так ні ні

Загальний відд іл ні ні ні

Члени наглядової  ради (голова наглядової
ради)

ні ні ні

Юридичний відд іл (юрист) ні ні ні

Секретар правління ні ні ні

Секретар загальних зборів ні ні ні

Секретар наглядової  ради ні ні ні

Корпоративний секретар ні ні ні

Відд іл або управління, яке відповідає за роботу
з акціонерами

ні ні ні

Інше

Інше (запишіть)

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

Нагляд ова
рад а

Виконавчий
орган

Не належить
д о

компетенції
жод ного
органу

Визначення основних напрямів
д іяльності (стратегії )

так ні ні ні

Затвердження планів
д іяльності (бізнеспланів)

ні ні так ні

Затвердження річного
фінансового звіту або балансу
чи бюджету

так ні ні ні

Обрання та від кликання
голови правління

так ні ні ні

Обрання та від кликання членів
правління

ні ні ні так

Обрання та від кликання
голови наглядової  ради

ні ні ні так

Обрання та від кликання членів
наглядової  ради

ні ні ні так

Обрання та від кликання
голови та членів ревізійної
комісії

так ні ні ні

Визначення розміру так ні ні ні



винагороди для голови та
членів правління

Визначення розміру
винагороди для голови та
членів наглядової  ради

ні ні ні так

Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів
правління

ні ні ні так

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

ні ні ні так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи ї х суму, від  імені акціонерного товариства? 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 д іяти в інтересах

акціонерного товариства? ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів  X

Положення про наглядову раду  X

Положення про виконавчий орган (правління)  X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X

Положення про ревізійну комісію  X

Положення про акції  акціонерного товариства  X

Положення про порядок розпод ілу прибутку  X

Інше (запишіть) д /н

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

Інформація
розповсюд жується

на загальних
зборах

Публікується у
пресі,

оприлюд нюється
в

загальнод оступній
інформаційній базі

д аних Д КЦПФР
про ринок цінних

паперів

Д окументи
над аються

д ля
ознайомлення

безпосеред ньо
в акціонерному

товаристві

Копії
д окументів
над аються

на запит
акціонера

Інформація
розміщується на

власній
інтернетсторінці

акціонерного
товариства

Фінансова
звітність,
результати
д іяльності

ні так так так так

Інформація
про
акціонерів,
які
волод іють
10 відсотків
та більше
статутного
капіталу

ні так так так так



Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні так так так так

Статут та
внутрішні
документи

ні ні так так так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після ї х
проведення

ні ні так так так

Розмір
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

ні так так так так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку? ні

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

Так Ні

Не проводились взагалі  X

Менше ніж раз на рік  X

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так Ні

Загальні збори акціонерів  X

Наглядова рада  X

Правління або директор X  

Інше (запишіть) д /н
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? 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 /н

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

Так Ні

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада  X

Відд іл внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X



Інше (запишіть) Перевірки зд ійснював
Ревізор та стороння
компанія.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні

З власної  ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X

За дорученням наглядової  ради  X

За зверненням виконавчого органу  X

На вимогу акціонерів, які в сукупності волод іють понад  10 відсотків
голосів

 X

Інше (запишіть) д /н
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері

корпоративного управління чи фінансового менеджменту? так



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

Так Ні

Випуск акцій  X

Випуск депозитарних розписок  X

Випуск облігацій  X

Кредити банків  X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X

Інше (запишіть) д /н

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 X

не визначились  
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції  до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох

років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції  у депозитарній системі Украї ни,

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) У зв'язку з дематеріалізацією.
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д /н 

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

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення ї х тексту), відхилення та причини такого відхилення

протягом року. д /н



Звіт про корпоративне управління

Вкажіть мету провадження д іяльності фінансової
установи.

д /н

Перелік власників істотної  участі (у тому числі осіб, що
зд ійснюють контроль за фінансовою установою) (для
юридичних осіб зазначаються: код  за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб -
прізвища, імена та по батькові), ї х відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміну ї х
складу за рік.

д /н

Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких
фактів) членами наглядової  ради та виконавчого органу
фінансової  установи внутрішніх правил, що призвело до
запод іяння шкоди фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

д /н

Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року
органами державної  влади до фінансової  установи, у
тому числі до членів ї ї  наглядової  ради та виконавчого
органу, або про відсутність таких заход ів.

д /н

Вкажіть на наявність у фінансової  установи системи
управління ризиками та ї ї  ключові характеристики або
про відсутність такої  системи.

д /н

Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування
протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю),
а також дані, зазначені в примітках до фінансової  та
консолідованої  фінансової  звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д /н

Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі,
що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про ї х відсутність.

д /н

Вкажіть результати оцінки активів у разі ї х купівлі-
продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової  установи розмір.

д /н

Вкажіть інформацію про операції  з пов'язаними особами,
в тому числі в межах однієї  промислово-фінансової
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року
(така інформація не є комерційною таємницею), або про
ї х відсутність.

д /н

Вкажіть інформацію про використані рекомендації
(вимоги) органів, які зд ійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д /н

Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора
наглядової  ради фінансової  установи, призначеного
протягом року (для юридичної  особи зазначаються: код
за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичної  особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, загальний стаж аудиторської  д іяльності.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, ротацію аудиторів у фінансовій установі
протягом останніх п'яти років.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, стягнення, застосовані до аудитора

д /н



Аудиторською палатою Украї ни протягом року, та факти
подання недостовірної  звітності фінансової  установи,
що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які зд ійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг.

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою
установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляду скарг.

д /н

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою
установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище,
ім'я та по батькові працівника фінансової  установи,
уповноваженого розглядати скарги.

д /н

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою
установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що над ійшли, та кількість задоволених скарг).

д /н

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою
установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
позовів до суду стосовно надання фінансових послуг
фінансовою установою та результати ї х розгляду.

д /н
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БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

станом на 31.12.2012

Актив Код  ряд ка На початок
звітного період у

На кінець звітного
період у

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 3 2

первісна вартість 011 18 18

накопичена амортизація 012 15 16

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 87

Основні засоби:

залишкова вартість 030 1186 1193

первісна вартість 031 1969 1952

знос 032 783 759

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість 035 0 0

первісна вартість 036 0 0

накопичена амортизація 037 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції :

які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040 0 0

інші фінансові інвестиції 045 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0

Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість
інвестиційної  нерухомості

055 0 0

Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної
нерухомості

056 0 0

Вписуваний рядок - Знос інвестиційної  нерухомості 057 0 0

Відстрочені податкові активи 060 0 0

Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 0 0

Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розд ілом I 080 1189 1282

II. Оборотні активи



Виробничі запаси 100 263 228

Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 0 0

Готова продукція 130 0 0

Товари 140 44 55

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 108 76

первісна вартість 161 108 76

резерв сумнівних боргів 162 0 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 0 0

за виданими авансами 180 25 2

з нарахованих доход ів 190 0 0

із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 3 2

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та ї х еквіваленти:

в національній валюті 230 7 33

у тому числі в касі 231 1 3

в іноземній валюті 240 0 0

Інші оборотні активи 250 3 2

Усього за розд ілом II 260 453 398

III. Витрати майбутніх період ів 270 0 0

Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0

Баланс 280 1642 1680

Пасив Код  ряд ка На початок
звітного період у

На кінець звітного
період у

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 910 910

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 339 339

Резервний капітал 340 107 112

Нерозпод ілений прибуток (непокритий збиток) 350 100 102

Неоплачений капітал 360 0 0

Вилучений капітал 370 0 0

Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розд ілом I 380 1456 1463

Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0

Інші забезпечення 410 0 0

Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0

Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у
страхових резервах

416 0 0



Цільове фінансування(2) 420 0 0

Усього за розд ілом II 430 0 0

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов'язання 460 1 1

Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0

Усього за розд ілом III 480 1 1

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 0 0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями

510 0 0

Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 75 57

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 20 9

з бюджетом 550 31 33

з позабюджетних платежів 560 2 2

зі страхування 570 12 16

з оплати праці 580 40 51

з учасниками 590 0 31

із внутрішніх розрахунків 600 0 0

Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з
необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу

605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 5 17

Усього за розд ілом IV 620 185 216

V. Доходи майбутніх період ів 630 0 0

Баланс 640 1642 1680

Керівник Плошкiн Володимир Павлович
Головний бухгалтер Письменна Валентина Федорiвна

Інша поточна заборгованість (стр.210) – 2тис.грн. - виплати по лікарняних за рахунок ФСС
Інші оборотні активи (стр.250) – 2 тис.грн. - податкові зобов’язання по ПДВ. 
Інші поточні зобов’язання (стр.610) – 17тис.грн., в т.ч.:
- Перед  профорганами -5 тис.грн.
- По підзвітних сумах – 12 тис.грн
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ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

станом на 31.12.2012

Стаття Код  ряд ка За звітний період За поперед ній
період

1 2 3 4

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

010 4731 5743

Податок на додану вартість 015 788 957

Акцизний збір 020 0 0

025 0 0

Інші вирахування з доходу 030 8 1

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

035 3935 4785

Собівартість реалізованої  продукції  (товарів, робіт,
послуг)

040 3004 3868

Валовий:

прибуток 050 931 917

збиток 055 0 0

Інші операційні доходи 060 1 3

Вписуваний рядок - У т. ч. дохід  від  первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської  продукції ,
одержаних у наслідок сільськогосподарської  д іяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 622 637

Витрати на збут 080 116 108

Інші операційні витрати 090 35 30

Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від  первісного
визнання біологічних активів сільськогосподарської
продукції , одержаних у наслідок сільськогосподарської
д іяльності

091 0 0

Фінансові результати від  операційної  д іяльності:

прибуток 100 159 145

збиток 105 0 0

Доход  від  участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 0 0

Інші доходи(1) 130 0 16

Фінансові витрати 140 0 0



Втрати від  участі в капіталі 150 0 0

Інші витрати 160 17 13

Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від  впливу
інфляції  на монетарні статті

165 0 0

Фінансові результати від  звичайної  д іяльності до оподаткування:

прибуток 170 142 148

збиток 175 0 0

Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від  припиненої
д іяльності та/або прибуток від  переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслідок припинення
д іяльності

176 0 0

Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від  припиненої
д іяльності та/або збиток від  переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслідок припинення
д іяльності

177 0 0

Податок на прибуток від  звичайної  д іяльності 180 40 48

Вписуваний рядок - Дохід  з податку на прибуток від
звичайної  д іяльност

185 0 0

Фінансові результати від  звичайної  д іяльності:

прибуток 190 102 100

збиток 195 0 0

Надзвичайні:

доходи 200 0 0

витрати 205 0 0

Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0

Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0

Чистий:

прибуток 220 102 100

збиток 225 0 0

Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального
заохочення

226 0 0

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код  ряд ка За звітний період За поперед ній
період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 639 1181

Витрати на оплату праці 240 807 670

Відрахування на соціальні заходи 250 287 240

Амортизація 260 119 85

Інші операційні витрати 270 455 369

Разом 280 2307 2545

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код  ряд ка За звітний період За поперед ній
період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 13000 13000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 13000 13000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 7.86 7.69

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 330 7.86 7.69



акцію

Дивіденди на одну просту акцію 340 7.3 7.3

Інші операційні доходи (Стр.060) – 1тис.грн. це утримання витрат мобільного зв’язку з працівників підприємства.
Інші операційні витрати (Стр.090) становили 35тис.грн., і включають:
Оплата листків непрацездатності за рахунок підприємства - 3,4тис.грн.;
Відрахування в ПФ з листків непрацездатності за рахунок підприємства -1,6тис.грн;
Податки та обов’язкові платежі – 22тис.грн.;
Інформаційне забезпечення господарської  д іяльності;
Інші витрати (Стр.160) становили 17тис.грн., і включають:
Придбання питної  води - 4,2тис.грн.;
Відрахування в асоціацію «УКРЕККА» - 2,4тис.грн.;
Благод ійна допомога – 1,7тис.грн.;
Списання безнад ійної  дебіторської  заборгованості -2,7тис.грн.;
Придбання патенту – 6тис.грн.
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РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

станом на 31.12.2012

Стаття Код За
звітний
період

За аналогічний період
поперед нього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної  д іяльності Надходження від :
Реалізації  продукції  (товарів, робіт, послуг)

010 880 3818

Погашення векселів одержаних 015 0 0

Покупців і замовників авансів 020 3892 1868

Повернення авансів 030 0 0

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0

Отримання субсид ій, дотацій 050 0 0

Цільового фінансування 060 0 0

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0

Інші надходження 080 1 127

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 2293 3071

Авансів 095 829 1124

Повернення авансів 100 9 11

Працівникам 105 684 563

Витрат на відрядження 110 13 7

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 268 249

Зобов'язань з податку на прибуток 120 47 50

Відрахувань на соціальні заходи 125 320 274

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 119 101

Цільових внесків 140 0 0

Інші витрачання 145 2 218

Чистий рух коштів до надзвичайних под ій 150 189 145

Рух коштів від  надзвичайних под ій 160 0 0

Чистий рух коштів від  операційної  д іяльності 170 189 145

II. Рух коштів у результаті інвестиційної  д іяльності Реалізація:
фінансових інвестицій

180 0 0

необоротних активів 190 0 20



майнових комплексів 200 0 0

Отримані: відсотки 210 0 0

дивіденди 220 0 0

Інші надходження 230 0 0

Придбання:

фінансових інвестицій 240 0 0

необоротних активів 250 104 141

майнових комплексів 260 0 0

Інші платежі 270 0 0

Чистий рух коштів до надзвичайних под ій 280 -104 -121

Рух коштів від  надзвичайних под ій 290 0 0

Чистий рух коштів від  інвестиційної  д іяльності 300 -104 -121

III. Рух коштів у результаті фінансової  д іяльності Надходження
власного капіталу

310 0 0

Отримані позики 320 0 0

Інші надходження 330 0 0

Погашення позик 340 0 0

Сплачені дивіденди 350 59 24

Інші платежі 360 0 0

Чистий рух коштів до надзвичайних под ій 370 -59 -24

Рух коштів від  надзвичайних под ій 380 0 0

Чистий рух коштів від  фінансової  д іяльності 390 -59 -24

Чистий рух коштів за звітний період 400 26 0

Залишок коштів на початок року 410 7 7

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0

Залишок коштів на кінець року 430 33 7

Керівник Плошкiн Володимир Павлович
Головний бухгалтер Письменна Валентина Федорiвна

Інші витрати (стр.145) – 2тис.грн. - перерахування профспілкам.
Інші надходження (стр.080) – 1тис.грн. - компенсація витрат на водопостачання субарендатора.
Залишок коштів на початок звітного року 7 тис.грн. Чистий рух коштів за звітний період  (26 тис.грн.). Залишок коштів на
кінець звітного року 33 тис.грн.
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ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

станом на 31.12.2012

Стаття Код Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Д од атковий
вклад ений

капітал

Інший
д од атковий

капітал

Резервний
капітал

Нерозпод ілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на
початок року

010 910 0 0 339 107 100 0 0 1456

Коригування:

Зміна облікової
політики

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

050 910 0 0 339 107 100 0 0 1456

Переоцінка активів:

Дооцінка
основних засобів

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних
засобів

070 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
незавершеного
буд івництва

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка
незавершеного
буд івництва

090 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
нематеріальних
активів

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка
нематеріальних
активів

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

130 0 0 0 0 0 102 0 0 102

Розпод іл прибутку:

Виплати
власникам
(дивіденди)

140 0 0 0 0 0 -95 0 0 -95

Спрямування
прибутку до
статутного
капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
Резервного
капіталу

160 0 0 0 0 5 -5 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:

Внески до
капіталу

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0



капіталу

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій
(часток)

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки
в капіталі

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:

Списання
невідшкодованих
збитків

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно
отримані активи

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін в
капіталі

290 0 0 0 0 5 2 0 0 7

Залишок на
кінець року

300 910 0 0 339 112 102 0 0 1463

Керівник Плошкiн Володимир Павлович
Головний бухгалтер Письменна Валентина Федорiвна

Розмір власного капіталу на початок звітного періоду 1456 тис.грн. Зміни за рік відбулися за рахунок отриманого
чистого прибутку, виплати дивіденд ів. На кінець звітного періоду розмір власного капіталу становить 1463 тис.грн.



I. Нематеріальні активи

Групи
нематеріальних

активів

Код
ряд ка

Залишок на початок року Над ійшло
за рік

Переоцінка (д ооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

первісної
(переоціненої)

вартості

накопиченої
амортизації

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

первісної
(переоціненої)

вартості

накопиченої
амортизації

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

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

Права
користування
природними
ресурсами

010 0 0 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 0 0

Права на
комерційні
позначення

030 10 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 8

Права на об'єкти
промислової
власності

040 0 0 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 0 0

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші
нематеріальні
активи

070 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8

Разом 080 18 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 16

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0

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

Код
ряд ка

Залишок на
початок року

Над ійшло
за рік

Переоцінка
(д ооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності

Інші зміни за рік Залишок на кінець
року

у тому числі

первісна
(переоцінена)

вартість

знос первісної
(переоціненої)

вартості

зносу первісна
(переоцінена)

вартість

знос первісної
(переоціненої)

вартості

зносу первісна
(переоцінена)

вартість

знос од ержані за
фінансовою

оренд ою

перед ані в
оперативну оренд у

первісна
(переоцінена)

вартість

знос первісна
(переоцінена)

вартість

знос

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

Земельні
д ілянки

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інвестиційна
нерухомість

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капітальні
витрати на
поліпшення
земель

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Будинки,
споруди та
передавальні
пристрої

120 1414 309 0 0 0 0 0 30 0 21 0 1435 339 0 0 0 0

Машини та
обладнання

130 205 170 39 0 0 82 82 24 0 2 0 164 112 0 0 0 0

Транспортні
засоби

140 91 84 0 0 0 0 0 7 0 0 0 91 91 0 0 0 0

Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)

150 222 192 36 0 0 62 62 27 0 0 0 196 157 0 0 0 0

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Багаторічні
насадження

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші основні
засоби

180 37 28 0 0 0 0 0 3 0 0 0 37 31 0 0 0 0

Бібліотечні
фонди

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи

200 0 0 29 0 0 0 0 29 0 0 0 29 29 0 0 0 0

Тимчасові
(нетитульні)
споруди

210 0 0 0 0 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 0 0 0 0

Інвентарна
тара

230 0 0 0 0 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 0 0 0 0

Інші
необоротні
матеріальні
активи

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом 260 1969 783 104 0 0 144 144 120 0 23 0 1952 759 0 0 0 0

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) 0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних под ій (2651) 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) 0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної  нерухомості, оціненої  за справедливою вартістю (269) 0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код  ряд ка За рік На кінець року



1 2 3 4

Капітальне буд івництво 280 0 0

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 98 0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 116 87

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0

Інші 330 0 0

Разом 340 214 87

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції  в інвестиційну нерухомість (341) 0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код
ряд ка

За
рік

На кінець року

д овгострокові поточні

1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції  за методом участі в капіталі в: асоційовані
підприємства

350 0 0 0

дочірні підприємства 360 0 0 0

спільну д іяльність 370 0 0 0

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

380 0 0 0

акції 390 0 0 0

облігації 400 0 0 0

інші 410 0 0 0

Разом (розд .А + розд .Б) 420 0 0 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції  відображені: за собівартістю (421) 0

за справедливою вартістю (422) 0

за амортизованою собівартістю (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  ряд ка Д оход и Витрати

1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів 440 0 0

Операційна курсова різниця 450 0 0

Реалізація інших оборотних активів 460 0 0

Штрафи, пені, неустойки 470 0 0

Утримання об'єктів житловокомунального і соціальнокультурного призначення 480 0 0

Інші операційні доходи і витрати 490 1 35

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х 0

непродуктивні витрати і втрати 492 Х 0

Б. Доходи і втрати від  участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 0 0

дочірні підприємства 510 0 0

спільну д іяльність 520 0 0

В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 0 Х

Проценти 540 Х 0

Фінансова оренда активів 550 0 0

Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0

Г. Інші доходи і 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 0

Безоплатно одержані активи 610 0 Х

Списання необоротних активів 620 Х 0

Інші доходи і витрати 630 0 17

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
%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції  основної  д іяльності (633) 0

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код  ряд ка На кінець року

1 2 3

Каса 640 3

Поточний рахунок у банку 650 30

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0

Грошові кошти в дорозі 670 0

Еквіваленти грошових коштів 680 0

Разом 690 33

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

VII. Забезпечення і резерви

Вид и
забезпечень і

резервів

Код
ряд ка

Залишок
на

початок
року

Збільшення за звітний рік Використано
у звітному

році

Сторновано
невикористану

суму у
звітному році

Сума
очікуваного

від шкод ування
витрат іншою
стороною, що

врахована при
оцінці

забезпечення

Залишок
на

кінець
року

нараховано
(створено)

д од аткові
від рахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на
виплату
відпусток
працівникам

710 0 92 0 92 0 0 0

Забезпечення
наступних витрат
на додаткове
пенсійне
забезпечення

720 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення
наступних витрат
на виконання

730 0 0 0 0 0 0 0



гарантійних
зобов'язань

Забезпечення
наступних витрат
на
реструктуризацію

740 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення
наступних витрат
на виконання
зобов'язань
щодо
обтяжливих
контрактів

750 0 0 0 0 0 0 0

760 0 0 0 0 0 0 0

770 0 0 0 0 0 0 0

Резерв сумнівних
боргів

775 0 0 0 0 0 0 0

Разом 780 0 92 0 92 0 0 0

VIII. Запаси

Найменування показника Код
ряд ка

Балансова вартість на
кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості
реалізації *

уцінка

1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 2 0 0

Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби

810 161 0 0

Паливо 820 2 0 0

Тара і тарні матеріали 830 0 0 0

Буд івельні матеріали 840 63 0 0

Запасні частини 850 0 0 0

Матеріали сільськогосподарського
призначення

860 0 0 0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0

Малоцінні та швидкозношувані
предмети

880 0 0 0

Незавершене виробництво 890 0 0 0

Готова продукція 900 0 0 0

Товари 910 55 0 0

Разом 920 283 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації  (921) 283

переданих у переробку (922) 0

оформлених в заставу (923) 0

переданих на комісію (924) 0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код
ряд ка

Всього на
кінець року

у т.ч. за строками непогашення

д о 12
місяців

від  12 д о 18
місяців

від  18 д о 36
місяців

1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги

940 76 76 0 0

Інша поточна дебіторська
заборгованість

950 2 2 0 0

Списано у звітному році безнад ійної  дебіторської  заборгованості (951) 3

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0

X. Нестачі і втрати від  псування цінностей

Найменування показника Код
ряд ка

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 кінець року не прийнято
(позабалансовий рахунок 072)

980 0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код  ряд ка Сума

1 2 3

Дохід  за буд івельними контрактами за звітний рік 1110 0

Заборгованість на кінець звітного року:

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 буд івельними контрактами 1160 0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код  ряд ка Сума

1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 40

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 0

на кінець звітного року 1225 0

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 1

на кінець звітного року 1235 1

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 40

у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 40

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0

Відображено у склад і власного капіталу - усього 1250 0

у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 0

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань



Найменування показника Код  ряд ка Сума

1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 121

Використано за рік - усього 1310 121

в тому числі на: буд івництво об'єктів 1311 0

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 121

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



XIV. Біологічні активи

Групи
біологічних

активів

Код
ряд ка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справед ливою вартістю

залишок на початок
року

над ійшло
за рік

вибуло за рік нараховано
амортизації

за рік

втрати від
зменшення
корисності

вигод и від
від новлення

корисності

залишок на кінець
року

залишок
на

початок
року

над ійшло
за рік

зміни
вартості

за рік

вибуло
за рік

залишок
на

кінець
рокупервісна

вартість
накопичена
амортизація

первісна
вартість

накопичена
амортизація

первісна
вартість

накопичена
амортизація

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

Довгострокові
біологічні
активи -
усього в тому
числі:

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

робоча
худоба

1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

продуктивна
худоба

1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

багаторічні
насадження

1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

інші
довгострокові
біологічні
активи

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поточні
біологічні
активи -
усього в тому
числі:

1420 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0

тварини на
вирощуванні
та від год івлі

1421 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0

біологічні
активи в стані
біологічних
перетворень
(крім тварин
на
вирощуванні
та від год івлі)

1422 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0

1423 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0

інші поточні
біологічні
активи

1424 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0

З рядка 1430 графа 6 залишкова вартість і графа 16 довгострокових (1432): біологічних активів, первісна вартість
поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних под ій

0

З рядка 1430 графа 11 балансова вартість і графа 17 біологічних активів, (1433) щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності

0

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

Найменування
показника

Код
ряд ка

Вартість
первісного
визнання

Витрати,
пов'язані з

біологічними
перетвореннями

Результат від
первісного
визнання

Уцінка Виручка
від

реалізації

Собівартість
реалізації

Фінансовий
результат (прибуток

+, збиток -) від

д охід витрати реалізації первісного
визнання

та
реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та
додаткові біологічні
активи рослинництва
- усього

1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

у тому числі: зернові і
зернобобові

1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0

з них: пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0

соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0

соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0

цукрові буряки
(фабричні)

1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0

картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0

плоди (зерняткові,
кісточкові)

1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0

інша продукція
рослинництва

1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0

додаткові біологічні
активи рослинництва

1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Продукція та
додаткові біологічні
активи тваринництва
- усього

1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

у тому числі: приріст
живої  маси - усього

1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0

з нього: великої
рогатої  худоби

1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0

свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0

молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0

вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0

яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0

інша продукція
тваринництва

1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0

додаткові біологічні
активи тваринництва

1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0

продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сільськогосподарська
продукція та
додаткові біологічні
активи - разом

1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0



активи - разом
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