
Титульний аркуш звіту 

Голова правлiння       Фурманов Володимир Олексiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 
      М.П. 

   
 

  (дата) 

 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік  

 
1. Загальні відомості 
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Запорiзьке кар`єроуправлiння" 
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство 
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00110183 
    Місцезнаходження емітента 
     Територія (область) Запорізька область 
     Район дIн 
     Поштовий індекс 69600 
     Населений пункт м. Запорiжжя 
     Вулиця, будинок Днiпровськi зорi, 1 
     Міжміський код, телефон та факс (061) 239-37-99, (061) 239-37-98 
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 

26.04.2012 

    Річна інформація опублікована у дIн Вiдомостi ДКЦПФР  

  (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

(дата) 

    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщена Інформація 

zku.pat.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 діяльності; X  

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

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

е) інформація про рейтингове агентство;   

є) інформація про органи управління емітента.   

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X  

4. Інформація про посадових осіб емітента:   

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

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X  

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X  

7. Інформація про дивіденди.   

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X  

9. Відомості про цінні папери емітента:   

а) інформація про випуски акцій емітента; X  

б) інформація про облігації емітента;   

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;   

г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;   

ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.   

10. Опис бізнесу. X  

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:   

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X  

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X  

в) інформація про зобов`язання емітента. X  

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. 

X  

14. Інформація про стан корпоративного управління. X  

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.   

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:   

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 

  

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними 
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду; 

  

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до 
складу іпотечного покриття; 

  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на 
кінець звітного періоду; 

  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне 
покриття за станом на кінець звітного року. 

  



17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного 
покриття. 

  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.   

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.   

20. Основні відомості про ФОН.   

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.   

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.   

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.   

24. Правила ФОН.   

25. Річна фінансова звітність. X  

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

X  

27. Аудиторський висновок. X  

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі 
наявності). 

  

29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими 
забезпечене об`єктами нерухомості). 

  

Примітки 

Товариство не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств. Дивiденди не нараховувались та не виплачувались 
протягом звiтного перiоду. Послугами рейтингових агентств не користовувалися. Облiгацiї, iпотечнi цiннi папери, похiднi 
цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, не випускались. Фактiв викупу власних акцiй за 
звiтний перiод не було. Замовлених таIабо виданих сертифiкатiв протягом звiтного перiоду не було. Також не було 
випадкiв виникнення гарантiї третьої особи. Цiльовi облiгацiї не випускались. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" 
не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством. Рiчна фiнансова звiтнiсть згiдно Мiжнародних стандартiв 
не складається. Товариство не має зобов`язань за облiгацiями, iпотечними та iншими цiнними паперами, сертифiкатами 
ФОН та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. 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 роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики 
корпоративного управлiння" не вказана дата його прийняття. Товариство не є фiнансовою установою, тому "Звiт про 
корпоративне управлiння" не заповнювався. 

 

  



Основні відомості 

Скорочене 
найменування 

ПрАТ "ЗКУ"  

 
Інформація про державну реєстрацію емітента 

Номер свідоцтва ААА № 473000  

Дата видачі 25.03.1994  

Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Запорiзької 
мiської ради  

Зареєстрований статутний 
капітал 

9 720 036.00  

Сплачений статутний капітал 9 720 036.00  

 
Банківські установи, що обслуговують емітента 

Найменування банку 
(відділення банку), який 
обслуговує емітента за 
основним поточним рахунком 

ЗФ АТ "Банк"Фiнанси та кредит", 
м. Запорiжжя  

МФО банку     313731 Рахунок    26007092861501  

Найменування банку 
(відділення банку), який 
обслуговує емітента за 
валютним рахунком 

ЗФ АТ "Банк"Фiнанси та кредит", 
м. Запорiжжя  

МФО банку    313731 Рахунок    26006092861502  

 
Основні види діяльності 

Код за 
КВЕД 

Вид діяльності 

14.21.0  Добування пiску та гравiю  

14.11.0  Добування декоративного та будiвельного каменю  

51.53.2  Оптова торгiвля будiвельними матерiалами  
 

  



Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний орган, що 
видав 

Дата 
закінчення 

ліцензії 
(дозволу) 

Перевезення 
вантажiв  

403272  22.02.2008  Головавтотрансiнспекцiя  20130222  

Користування 
надрами: 

видобування  

494  11.04.1996  Державна служба геологiї 
та надр України  

20160411  

 

 

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

Найменування Місцезнаходження (поштова адреса) 

 

  



Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди 

Інформація про рейтингове агентство 

    

Найменування рейтингового агентства  

   

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів 
емітента 

 

 
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової 
чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, 
тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру 
фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього 
року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення 
рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 
звiтний перiод складає 238 осiб. Середнья чисельнiсть позаштатних 
працiвникiв та осiб, що працюють за сумiсництвом (осiб) - 2. Чисельнiсть 
працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) - 11 
осiб. Фонд оплати працi у 2011 роцi склав 7053 тис. грн. Розмiр фонду оплати 
працi за звiтний перiод збiльшено порiвняно з попереднiм роком на 982 тис. 
грн. Кадрова програма спрямована на забезпечення дотримання рiвня 
квалiфiкацiї працiвникiв у вiдповiдностi до складностi та небезпеки виконуваних 
робiт, що включає у себе навчання за рахунок пiдприємства 35 працiвникiв та 
проведена перепiдготовка кадрiв - 16 осiб. Пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв 
у 2011 роцi безпосередньо на виробництвi пройшло 4 особи. 

 
Інформація про дивіденди 

    за звітний період за період попередній 
звітному 

за простими за привілей-
ми 

за простими за привілей-
ми 

Сума нарахованих дивідендів, 
грн. 

    

Нараховано дивідендів на одну 
акцію, грн. 

    

Сума фактично виплачених 
дивідендів, грн. 

    

Виплачено дивідендів на одну 
акцію, грн. 

    



Примітки: 

 

  



Інформація про збори акціонерів 

Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид зборів чергові 

Дата проведення 29.04.2011 

Кворум зборів** 89.2600000 

Питання порядку денного: ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання голови та секретаря 

зборiв, лiчильної комiсiї. 

2. Затвердження звiту правлiння про 

пiдсумки фiнансово-господарської 

дiяльностi товариства за 2010 рiк. 

3. Затвердження звiту Наглядової 

ради. 

4. Затвердження звiту та висновкiв 

Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. 

5. Затвердження рiчного звiту, 

порядку розподiлу прибутку 

(покриття збиткiв) за 2010 рiк. 

6. Визначення строку, порядку 

виплати та розмiру рiчних 

дивiдендiв. 

7. Визначення типу Товариства. 

8. Визначення структури та 

кiлькiсного складу органiв 

Товариства. 

9. Внесення змiн до Статуту 

Товариства шляхом затвердження 

його нової редакцiї у зв`язку з 

приведенням дiяльностi Товариства 

у вiдповiднiсть до Закону України 

Про акцiонернi товариства та 

змiною найменування Товариства. 

10. Затвердження нової редакцiї 

внутрiшнiх положень Товариства. 

11. Переобрання посадових осiб 

органiв управлiння Товариства.  

12. Затвердження умов договорiв, 

що укладатимуться з членами 

Наглядової ради, встановлення 

розмiру їх винагороди. Обрання 

особи, яка уповноважується на 

пiдписання договорiв з членами 

Наглядової ради. 

Осiб, що подавали пропозицiї до 

питань порядку денного не було. 



Постановили:  

1. Обрати:  

Головою загальних зборiв 

акцiонерiв Фурманова Володимира 

Олексыйовича 

Секретарем загальних зборiв 

акцiонерiв Леготiна Вiктора 

Пилиповича 

Лiчильну комiсiю у складi : 

Голову лiчильної комiсiї Чернуху 

Сергiя Миколайовича 

Члена лiчильної комiсiї Лавдиря 

Вiталiя Валерiйовича  

2. Визнати роботу Правлiння за 

2010 рiк незадовiльною. Затвердити 

звiт правлiння про пiдсумки 

фiнансово-господарської дiяльностi 

товариства за 2010 рiк. 

3. Затвердити звiт про роботу 

Наглядової ради Товариства за 

2010р. 

4. Затвердити звiт та висновки 

Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. 

5. Збитки Товариства вiд ведення 

фiнансово-господарської дiяльностi 

за 2010р. у розмiрi 5341 тис. грн 

частково покрити. за рахунок 

нерозподiленого прибутку 

попереднiх рокiв у розмiрi 

2676866,77 грн. та затвердити 

фiнансову звiтнiсть ВАТ "Запорiзьке 

кар`єроуправлiння" за 2010 рiк. 

6. Дивiденди за 2010 рiк не 

сплачувати. 

7. Визначити тип Товариства 

приватне акцiонерне товариство. 

8. Затвердити наступну структуру та 

кiлькiсний склад органiв управлiння 

та контролю Товариства: 

Органами управлiння та контролю 

Товариства є: 

- загальнi збори акцiонерiв; 

- Правлiння у кiлькостi 3 членiв 

(Голова правлiння та два члени 

правлiння); 

- Наглядова рада у кiлькостi 3 

членiв (Голова наглядової ради та 

два члени наглядової ради); 

- Ревiзор 1 особа. 

9. Затвердити найменування 

Товариства Приватне акцiонерне 



товариство "Запорiзьке 

кар`єроуправлiння".  

Внести змiни до Статуту Товариства 

шляхом затвердження його нової 

редакцiї у зв`язку з приведенням 

дiяльностi Товариства у 

вiдповiднiсть до Закону України Про 

акцiонернi товариства та змiною 

найменування Товариства. 

Надати повноваження по державнiй 

реєстрацiї змiн до Статуту 

Товариства Головi загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 

10. Затвердити положення про: 

Загальнi збори товариства; 

Наглядову раду товариства; 

Правлiння товариства; 

Ревiзора товариства. 

11. Переобрати посадових осiб 

органiв Товариства наступним 

чином: 

1. Вiдкликати В.о. голови правлiння 

Фурманова Володимира 

Олексiйовича, члена правлiння 

Мiнасенко Михайла Григоровича, 

члена правлiння Дернового Миколу 

Олексiйовича, члена правлiння 

Зарву ВiкторiюВiталiївну, Голову 

наглядової ради Мороза 

Олександра Григоровича, члена 

наглядової ради Трефiлова 

Анатолiя Миколайовича, члена 

наглядової ради Зовнiшньоторгове 

пiдриємство "МАГ", Голову 

Ревiзiйної комiсiї Чернуху Сергiя 

Миколайовича, члена Ревiзiйної 

комiсiї Новаковську Нiну 

Миколаївну, члена Ревiзiйної комiсiї 

Бондаренко Анатолiя Михайловича . 

2. Затвердити рiшення Наглядової 

ради вiд 21.02.2011 про звiльнення 

за станом здоровя з 02.03.2011р. 

Голови правлiння Булаха 

Станiслава Михайловича. 

3. Обрати Наглядову раду у складi: 

Голова наглядової ради Мороз 

Олександр Григорович; 

Член наглядової ради Трефiлов 

Анатолiй Миколайович; 

Член наглядової ради - 

Зовнiшньоторгове пiдриємство 



"МАГ". 

4. Обрати Правлiння у складi: 

Голова правлiння - Фурманов 

Володимир Олексiйович; 

Член правлiння - Щеголєв Сергiй 

Юрiйович; 

Член правлiння - Зарва Вiкторiя 

Вiталiївна . 

5. Обрати ревiзором - Лисенко 

Руслана Вiталiйовича. 

12. Укласти договiр (контракт) з 

Головою Наглядової ради Морозом 

Олександром Григоровичем, 

затвердження умов договору 

доручити Наглядовiй радi 

Товариства, повноваження на 

пiдписання договору ( контракту ) з 

Головою Наглядової ради надати 

Трефiлову Анатолiю Миколайовичу 

члену наглядової ради . 

Затвердити рiчний кошторис на 

оплату дiяльностi членiв наглядової 

ради за рахунок Товариства.  

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 

  



Інформація про засновників 

Найменування 
юридичної особи 

засновника та/або 
учасника 

Код за 
ЄДРПОУ 

засновника 
та/або 

учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 
засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

РВ фонду державного 
майна України по 
Запорiзькiй областi (% 
станом на 
31.12.2011р.)  

20495280  Запорізька область м. 
Запорiжжя, 69107, 
Орджонiкiдзевський,пр. 
Ленiна, 164   

0.000000000000% 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи 

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

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 
засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

дIн дIн  дIн, виданий дIн 0.000000000000 % 

Усього 0.000000000000 % 

  

  



Інформація про посадових осіб 

 
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

посадової 
особи 

Серія, номер, 
дата видачі 
паспорта, 

найменування 
органу, який 

видав паспорт 

Дата 
внесення 

до 
реєстру 

Кількіст
ь акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 
(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 
прос

ті 
іменн

і 

прості на 
пред'явник

а 

привілейова
ні іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 

Член 
правлiння
-головний 
бухгалтер 

Зарва 
Вiкторiя 
Вiталiївна 

СВ № 391951, 
виданий 
Шевченкiвськи
м РВ УМВС 
України в 
Запорiзькiй 
обл. 
05.06.2001 

 0 0.0000000000
0 % 

0 0 0 0 

Ревiзор Лисенко 
Руслан 
Вiталiйович 

КН № 147158, 
виданий 
Комсомольськи
м РВ УМВС 
України у 
Полтавськiй 
обл. 
07.05.1996 

 0 0.0000000000
0 % 

0 0 0 0 

Член 
наглядов
ої ради 

ЗТП "МАГ" дIн № 
21071441, 
виданий дIн 

 26 0.0048147969
0 % 

26 0 0 0 

Член 
наглядов
ої ради 

Трефiлов 
Анатолiй 
Миколайов
ич 

КН № 318676, 
виданий 
Комсомольськи
м МВ УМВС 
України в 
Полтавськiй 
обл. 
12.02.1997 

13.07.200
5 

35 0.0064814574
8 % 

35 0 0 0 

Голова 
наглядов
ої ради 

Мороз 
Олександр 
Григорович 

РО № 598924, 
виданий 
консульським 
вiддiлом 
посольсва 
України в 
Aвcтрiї, 
31.10.2008 

20.05.200
5 

481 839 89.229100000
00 % 

481 
839 

0 0 0 

Член 
правлiння 

Щеголев 
Сергiй 
Юрiйович 

СА № 652933, 
виданий 
Хортицьким РВ 
УМВС України 
в Запорiзькiй 
обл. 
28.01.1998 

 0 0.0000000000
0 % 

0 0 0 0 

Голова 
правлiння 

Фурманов 
Володимир 
Олексiйови
ч 

СВ № 376588, 
виданий 
Ленiнським РВ 
УМВС України 
у Запорiзькiй 

20.04.199
8 

1 0.0001851845
0 % 

1 0 0 0 



обл. 
12.06.2001 

Усього   481 901 89.240581438
88 % 

481 
901 

0 0 0 

Опис    

 

  



Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента 

Найменуван
ня 

юридичної 
особи 

Ідентиф
і- 

каційни
й код за 
ЄДРПО

У 

Місцезнаходжен
ня 

Дата 
внесення 

до 
реєстру 

Кількіст
ь акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 
(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 
прос

ті 
імен

ні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейова
ні іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 

дIн дIн дIн, , дIн, дIн, 
дIн, дIн 

 0 0.0000000 0 0 0 0 

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 
фізичної 

особи 

Серія, номер, дата 
видачі паспорта, 

найменування органу, 
який видав паспорт 

Дата 
внесення 

до 
реєстру 

Кількіст
ь акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 
(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 
прос

ті 
імен

ні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейова
ні іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 

Мороз 
Олександр 
Григорович 

дIн № дIн, виданий дIн 20.05.200
5 

481 839 89.229100000
00 

481 
839 

0 0 0 

Усього  481 839 89.2291000 481 
839 

0 0 0 

 

  



Інформація про юросіб, що надають послуги 

  

Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Фiнанси та Кредит" 

Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 

 09807856 

Місцезнаходження  дIн, Київська область, дIн, 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

 АВ493416 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

 ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

 28.10.2009 

Міжміський код та телефон  (044) 499-26-57 

Факс  (044) 499-26-57 

Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача 

Опис  дIн 

  

Найменування  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 

 30370711 

Місцезнаходження  дIн, Київська область, Шевченкiвський, 01001, м.Київ, вул. Б. 
Грiнченка, буд. 3 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

 АВ №581322 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

 ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

 25.05.2011 

Міжміський код та телефон  (044) 279-65-40 

Факс  (044) 279-13-22 

Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис  дIн 

  

Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська 
фiрма"Професiонал-Аудит" 

Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 

 22137975 



Місцезнаходження  дIн, Запорізька область, дIн, 69124, м. Запорiжжя, вул. 
Хортицьке шосе, 42I108 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

 0487 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

 АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

 26.01.2001 

Міжміський код та телефон  (061) 213-31-89 

Факс  (061) 213-21-61 

Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту 

Опис  дIн 

 

  



Інформація про акції, облігації та інші цінні папери 

Дата 
реєстраці
ї випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстраці
ю випуску 

Найменуванн
я органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Код цінного 
паперу 

Тип 
цінног

о 
папер

у 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Номінальн
а вартість 
акцій (грн.) 

Кількіст
ь акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

01.06.201
0 

92I08I1I10 ДКЦПФР UA400007186
4 

іменні 
прості 

Бездокументар
на Іменні 

18.000 540002 9720036.00
0 

100.000000
0 

Опис Додаткового випуску акцiй протягом 2011 року не було. Акцiї товариства на органiзацiно-оформлених 
внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не торгуються, лiстинг не проходили. Намiрiв щодо включення власних 
акцiї до лiстингу бiрж не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 01 червня 2010р., 
реєстрацiйний №92I08I1I10, видане 1 червня 2010р. ЗТУ ДКЦПФР вважати таким, що втратило чиннiсть. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 01 червня 2010р., реєстрацiйний №92I08I1I10, видане 8 
липня 2011р. ДКЦПФР. 

 

  



Опис бізнесу(текстова частина) 

Важливі події розвитку (в 
тому числі злиття, поділ, 
приєднання, перетворення, 
виділ) 

Пiдприємство засноване на базi кар`єра, що постачав гранiтну 
продукцiю на будiвництво i вiдбудову Днiпрогеса iм. В.I.Ленiна у 
1953 роцi. У 1958-1964рр. без зупинки старого дробильно-
сортувального заводу проведена повна реконструкцiя 
пiдприємства. У листопадi 1972 року ввели повний комплекс 
дробильно-сортувального заводу №2. Основнi види дiяльностi за 
звiтний перiод - виробництво нерудних будiвельних матерiалiв 
(щебiнь, камiнь буговий, матерiали iз вiдсiвiв дроблення). Злиття, 
приєднання, подiлу, видiлу, перетворення не було. 

Про організаційну структуру 
емітента, дочірні 
підприємства, філії, 
представництва та інші 
відокремлені структурні 
підрозділи із зазначенням 
найменування та 
місцезнаходження, ролі та 
перспектив розвитку, зміни в 
організаційній структурі у 
відповідності з попереднім 
звітним періодом 

Пiдприємство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або iнших 
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Пiдприємство 
складається з таких пiдроздiлiв: а)адмiнiстративно-керiвний 
апарат; б)основних виробничих цехiв: - гiрничий цех; - 
транспортний цех; - двох цехiв дробiльно-сортувальних; в) 
допомiжних цехiв та дiлянок: - залiзнодорiжний та навантажний 
цехи; - ремонтно-господарський цех,-бульдозерний цех. Всi цi 
пiдроздiли знаходяться за адресою реєстрацiї пiдприємства - м. 
Запоррiжжя, вул. Днiпровськi зорi, 1. Змiни в органiзацiйнiй 
структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було. 

Будь-які пропозиції щодо 
реорганізації з боку третіх 
осіб, що мали місце 
протягом звітного періоду, 
умови та результати цих 
пропозицій 

Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї товариства до 
Емiтента не надходило 

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

Бухгалтерський облiк в Товариствi базується на принципах єдиної 
журнально-ордерної форми рахiвництва з використанням 
комп`ютерних програм "1С Бухгалтерiя". Органiзацiя i методологiя 
бухгалтерського облiку в Товариствi вiдповiдає вимогам Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi" вiд 16.07.1999р. №996-ХIУ, затвердженим нацiональними 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (далi за 
текстом П(С)БО) та iншими нормативними документами з питань 
органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Згiдно з наказом "Про 
облiкову полiтику на пiдприємствi та органiзацiю бухгалтерського 
облiку в 2011 роцi на пiдприємствi встановленi принципи та 
методи ведення бухгалтерського облiку та складання достовiрної 
фiнансової звiтностi на пiдставi Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та облiкову звiтнiсть в Українi" вiд 19 липня 
1999 року № 996-ХIУ, зi змiнами та доповненнями, та Положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України. Визнання та амортизацiя основних 
засобiв та нематерiальних активiв. Основнi засоби 
вiдображаються в облiку за фактичними витратами на їх 
придбання, встановлення, спорудження, виготовлення. До 
01.07.1997 року нарахування амортизацiї основних засобiв 
проводилось прямолiнiйно за єдиним, встановленими державою 



нормами. У I кварталi 2011р. амортизацiя основних засобiв 
здiйснюється iз застосуванням методу амортизацiї, який 
передбачено Законом України "Про оподаткування прибутку 
пiдприємств" вiд 24.12.2002р. № 349-IV, що вiдповiдає П(С)БО 7 
"Основнi засоби". З II кварталу 2011р. у звязку зi змiнами 
внесеними до Наказу №1 амортизацiя основних засобiв 
здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. 
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв 
здiйснюється у першому мiсяцi використання обєкта у розмiрi 
100% їх вартостi. Оприбуткування запасiв в бухгалтерському 
облiку вiдображено за цiнами придбання (за собiвартiстю), що 
вiдповiдає П(С)БО 9 "Запаси".  
Вибуття запасiв здiйснюється за методом iдентифiкованої 
собiвартостi. 

Текст аудиторського 
висновку 

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРОФЕСIОНАЛ-АУДИТ" 
Головi правлiння та акцiонерам  
ПрАТ "Запорiзьке карєроуправлiння" 
Згiдно з Договором вiд 05.10.2011р. №25I10-А-11, укладеним мiж 
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРОФЕСIОНАЛ-АУДИТ" (Свiдоцтво 
про внесення до Реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi № 
0487, виданого за рiшенням АПУ вiд 26.01.2001р. №98; Свiдоцтво 
про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi 
можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що 
здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї АБ 000301 
реєстрацiйний №329, виданого за рiшенням ДКЦПФР вiд 
27.03.2007р. №565) та Приватним акцiонерним Товариством 
"Запорiзьке карєроуправлiння" (69600, м. Запорiжжя, вул. 
Днiпровськi зорi, буд. 1; код ЄДРПОУ 00110183, зареєстровано 
Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради вiд 25.03.1994р., 
виписка серiї ААА №473000), проведено аудит фiнансової 
звiтностi у складi: "Баланс на 31 грудня 2011р." (Ф. №1), "Звiт про 
фiнансовi результати за 2011р." (Ф. №2), "Звiт про рух грошових 
коштiв за 2011р." (Ф. №3), "Звiт про власний капiтал за 2011р." (Ф. 
№4), "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011р." (Ф. №5), 
а також стислий виклад облiкової полiтики та iншої 
пояснювальної iнформацiї. 
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi 
Приватного акцiонерного Товариства "Запорiзьке 
карєроуправлiння" (далi за тексом - Товариство) є нацiональнi 
Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-
правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання 
фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. 
Джерелом аудиторської перевiрки Товариства за перiод з 01 сiчня 
2011 р. по 31 грудня 2011 р. були вибранi наступнi документи: 
"Баланс на 31 грудня 2011р." (Ф. №1), "Звiт про фiнансовi 
результати за 2011р." (Ф. №2), "Звiт про рух грошових коштiв за 
2011 р." (Ф. №3), "Звiт про власний капiтал за 2011р." (Ф. №4), 
"Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011р." (Ф. №5); 
договори фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 р.; первиннi 
документи, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку, зведенi 
облiковi документи, що вiдображають фiнансово - господарськi 



операцiї за перiод з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. та внутрiшнi 
документи Товариства. 
Аудит проведено у перiод з 01.02.2011р. по 23.04.2011р. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал Товариства (Голова правлiння Фурманов 
В. О., головний бухгалтер Зарва В. В.) несе вiдповiдальнiсть за 
складання i достовiрне подання даної фiнансової звiтностi у 
вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, 
затверджених Нацiональних положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку (далi за текстом П(С)БО); вибору та 
застосування вiдповiдної облiкової полiтики; облiкових оцiнок та 
за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал 
визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання 
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства або помилки. 
Вiдповiдальнiсть аудитора 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо даної 
фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та 
супутнiх послуг (далi МСА): 706 "Пояснювальнi параграфи та 
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", 720 
"Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi 
звiти", iнших МСА та практики аудиту в Українi, а також у 
вiдповiдностi до Закону України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок" вiд 23.02.2006р. №3480-IV та "Про акцiонернi товариства" 
вiд 17.09.2008 р. №514-VI, "Положення щодо пiдготовки 
аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї 
емiтентами", затв. Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. №1528, 
зареєстровано в МЮУ 23.01.2007р. №53I13320, "Вимог до 
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затв. 
Рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360, зареєстровано в 
МЮУ 28.11.2011р. №1358I20096 та iнших законодавчих i 
нормативних документiв.  
МСА вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 
викривлень. 
Аудит передбачає виконання процедур (документальна перевiрка 
(суцiльна та вибiркова), опитування, спостереження, у тому числi 
за iнвентаризацiєю, повторне обчислення, пiдрахунок, 
перерахунок, запит, листування i аналiтичнi процедури) для 
отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження 
аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень 
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. 
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи 
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та 



достовiрного подання Товариством фiнансового звiту, з метою 
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а 
не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 
контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 
використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, 
зроблених управлiнським персоналом, та загального подання 
фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi 
докази для висловлення нашої умовно - позитивної думки 
вiдносно фiнансової звiтностi Товариства за 2011р. 
Пiдстава для висловлення умовно позитивної думки 
В фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.12.2011р. 
враховано додатковий капiтал (р. 330) у сумi 4787 тис. грн. З 
метою отримання достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв 
ми в межах умов договору, у формi письмового запиту, 
звернулися до керiвництва Товариства щодо надання документiв, 
якi пiдтверджують суми та порядок формування додаткового 
капiталу. Проте, не було надано документи, якi б мiстили 
грунтовну iнформацiю вiдносно тверджень керiвництва щодо 
залишкiв на рахунках бухгалтерського облiку додаткового 
капiталу на 31.12.2011 р. та тверджень керiвництва щодо їх 
подання та розкриття в фiнансовiй звiтностi, а саме щодо 
повноти, точностi та оцiнки. У звязку з обмеженням обсягу аудиту 
ми висловлюємо умовно-позитивну думку. 
Умовно позитивна думка 
На нашу думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути 
потрiбними, якщо б ми були в змозi пiдтвердити суму додаткового 
капiталу, фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства 
"Запорiзьке карєроуправлiння" у складi "Баланс на 31.12.2011р." 
(Ф. № 1), "Звiт про фiнансовi результати за 2011р." (Ф. № 2), "Звiт 
про рух грошових коштiв за 2011р." (Ф. № 3); "Звiт про власний 
капiтал за 2011р." (Ф. № 4); "Примiтки до рiчної фiнансової 
звiтностi за 2011р." (Ф № 5), вiдображає достовiрно, в усiх 
суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31.12.2011 р. у 
вiдповiдностi до концептуальної основи складання фiнансової 
звiтностi за нацiональними Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського облiку. 
Розкриття iнформацiї вiдповiдно вимог "Положенням щодо 
пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної 
комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку при розкриттi 
iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового 
ринку", затвердженим рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. № 1528 
(iз змiнами, внесеними згiдно з рiшенням ДКЦПФР вiд 
22.06.2010р. № 981). 
У вiдповiдностi з "Положенням щодо пiдготовки аудиторських 
висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв i 
фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та 
професiйними учасниками фондового ринку", затвердженим 
рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. № 1528 (iз змiнами, 
внесеними згiдно з рiшенням ДКЦПФР вiд 22.06.2010р. № 981), 
аудитори висловлюють думку по окремим питанням: 



Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку в 
Товариствi 
Бухгалтерський облiк в Товариствi здiйснюється iз застосуванням 
комп`ютерних програм обробки iнформацiї про фiнансово-
господарськi операцiї.  
Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку в Товариствi в 
цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV, 
затвердженим нацiональним Положенням (стандартам) 
бухгалтерського облiку (далi П(С)БО) та iншим нормативним 
документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. 
Застосування облiкової полiтики у 2011р. здiйснювалось на 
пiдставi Наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та 
облiкову полiтику в 2007р." вiд 10.01.2007р. № 1 (далi Наказ № 1). 
Протягом звiтного перiоду до Наказу №1 вносились змiни 
Наказом вiд 05.01.2011р. №4, з метою приведення 
бухгалтерського облiку у вiдповiднiсть з Податковим кодексом 
України та змiнами способу нарахування резерву вiдпусток. 
Вiдбулася змiна облiкової оцiнки, а саме методу нарахування 
амортизацiї основних засобiв. Дана змiна вiдображена у 
фiнансовiй звiтностi 2011 року та, вiдповiдно п. 8 П(С)БО 6 
"Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах", затв. Наказом 
МФУ вiд 28.05.1999р. №137, не впливає на показники попереднiх 
перiодiв. 
Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi для забезпечення 
достовiрностi даних бухгалтерського облiку Товариством 
проведено iнвентаризацiю активiв i зобов`язань вiдповiдно до 
Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних 
активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i 
документiв та розрахункiв, затв. Наказом МФУ вiд 11.08.1994р. за 
№ 69 та Наказу про проведення рiчної iнвентаризацiї в Товариствi 
вiд 30.09.2011р. № 255. 
Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та 
подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно. 
Розкриття iнформацiї про активи Товариства вiдповiдно до 
П(С)БО 
В бухгалтерському облiку Товариства класифiкацiя активiв 
проводиться у вiдповiдностi з Iнструкцiєю "Про застосування 
плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 
зобовязань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", 
затв. Наказом МФУ вiд 30.11.1999р. № 291 (далi Iнструкцiя № 
291) та П(С)БО. 
У 2011р. Товариством придбано та введено в експлуатацiю 
нематерiальних активiв (програмне забезпечення Microsoft 
Windows 7 Professional Rus, програмний продукт 
WinRmtDsktpSrvcsCal, локальний варiант програмного 
забезпечення "ТМкарта") на 9 тис. грн. Операцiї стосовно вибуття 
нематерiальних активiв у 2011р. не здiйснювались.  
За 2011р. нараховано амортизацiї у сумi 9 тис. грн., а загальна 
сума зносу на 31.12.2011р. складає 22 тис. грн., тобто 
нематерiальнi активи є зношеними на 38%. 



До складу нематерiальних активiв на 31.12.2011р. входять 
об`єкти первiсною вартiстю 13 тис. грн., залишкова вартiсть яких, 
внаслiдок нарахування амортизацiї, дорiвнює нулю. Товариство 
не приймало рiшення про проведення переоцiнки цих обєктiв 
нематерiальних активiв, спираючись на абз. 2 ст. 4 Закону 
України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", 
абз. 9 п. 18 П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", п. 
19 П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". 
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв у 2011р. 
здiйснювався в цiлому у вiдповiдностi до П(С)БО 8 
"Нематерiальнi активи", затв. Наказом МФУ вiд 18.10.1999р. № 
242. 
У 2011р. Товариством проведено та освоєно капiтальних 
iнвестицiй на суму 2100 тис. грн. Вiдображення капiтальних 
iнвестицiй в бухгалтерському облiку проводилося своєчасно та в 
повному обсязi у вiдповiдностi з первинними документами, 
отриманими вiд постачальникiв. 
Одиницею облiку основних засобiв є окремий об`єкт основних 
засобiв. До складу основних засобiв входять будiвлi та споруди, 
машини та обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прибори 
та iнвентар, багаторiчнi насадження, iншi основнi засоби. У 
порiвняннi з початком року залишок основних засобiв станом на 
31.12.2011р. за первiсною вартiстю збiльшився на 2082 тис. грн., 
у тому числi у розрiзi груп основних засобiв: 
Склад  
основних засобiв Залишок основних засобiв станом на (тис. грн.) 
01.01.2011р. 31.12.2011р. вiдхилення 
Будiвлi та споруди 9430 9620 +190 
Машини та обладнання 21322 22271 +949 
Транспортнi засоби 14386 15132 +746 
Iнструменти, прилади та iнвентар 139 281 +142 
Багаторiчнi насадження 2 2 - 
Iншi основнi засоби 79 92 +13 
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 53 95 +42 
Разом 45411 47493 +2082 
Протягом 2011р. за рахунок введення в експлуатацiю i 
проведення модернiзацiї вiдбулось збiльшення основних засобiв 
на суму 2091 тис. грн. Вибуття основних засобiв в 
бухгалтерському облiку вiдображено на 9 тис. грн. 
Товариство у 2011р. використовувало у своїй дiяльностi основнi 
засоби, залишкова вартiсть яких, внаслiдок нарахування 
амортизацiї в повному обсязi, дорiвнює нулю (первiсна вартiсть 
827 тис. грн., що складає 2% вiд первiсної вартостi основних 
засобiв), вiдносно яких дооцiнка не проводилась.  
До складу основних засобiв на 31.12.2011р. не входять об`єкти, 
якi знаходяться у заставi, на консервацiї чи реконструкцiї. 
У I кварталi 2011р. амортизацiя основних засобiв здiйснюється iз 
застосуванням методу амортизацiї, який передбачено Законом 
України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 
24.12.2002р. № 349-IV, що вiдповiдає П(С)БО 7 "Основнi засоби". 
З II кварталу 2011р. у звязку зi змiнами внесеними до Наказу №1 



амортизацiя основних засобiв здiйснюється iз застосуванням 
прямолiнiйного методу. Амортизацiя малоцiнних необоротних 
матерiальних активiв здiйснюється у першому мiсяцi 
використання обєкта у розмiрi 100% їх вартостi. Нарахована 
амортизацiя основних засобiв та малоцiнних необоротних 
матерiальних активiв за 2011р. складає 2511 тис. грн. Зменшення 
суми нарахованої амортизацiї за рiк на 9 тис. грн. вiдбулось 
внаслiдок списання основних засобiв. Таким чином, загальна 
сума зносу на 31.12.2011р. складає 28658 тис. грн., тобто основнi 
засоби є зношеними на 60%, а малоцiннi необоротнi активи на 
100%. 
На думку аудиторiв, склад основних засобiв, достовiрнiсть i 
повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому 
вiдповiдають вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". 
У 2011р. оприбуткування запасiв Товариство здiйснювало 
виключно вiд вiтчизняних постачальникiв. Оприбуткування запасiв 
в бухгалтерському облiку вiдображено за цiнами придбання (за 
собiвартiстю), що вiдповiдає П(С)БО 9 "Запаси".  
Основними напрямками списання запасiв були реалiзацiя, 
використання у виробничiй дiяльностi, утримання 
адмiнiстративно-управлiнського персоналу i вiддiлу збуту та iншi 
операцiйнi потреби. Вибуття запасiв здiйснюється за методом 
iдентифiкованої собiвартостi. 
У порiвняннi з початком року залишок запасiв на 31.12.2011р. 
зменшився на 3773 тис. грн., у тому числi: 
Склад запасiв Залишок запасiв станом на (тис. грн.) 
01.01.2011р. 31.12.2011р. вiдхилення 
Сировина i матерiали 453 534 +81 
Паливо 46 104 +58 
Запаснi частини 2261 1936 -325 
Iншi матерiали 28 49 +21 
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 61 133 +72 
Готова продукцiя 7797 4117 -3680 
Товари 51 51 - 
Разом 10697 6924 -3773 
У 2011р. Товариство не проводило а нi дооцiнку, а нi уцiнку 
запасiв. 
Бухгалтерський облiк запасiв протягом року здiйснювався у 
вiдповiдностi до П(С)БО 9 "Запаси", затв. Наказом МФУ вiд 
20.10.1999р. №246 та Наказу № 1.  
Товариство протягом року здiйснювало реалiзацiю каменю 
бутового, щебеню, вiдсiвiв та надавало послуги виробничого 
характеру. Реалiзацiя готової продукцiї, запасiв та послуг 
здiйснювалися як вiтчизняним так i iноземним покупцям. 
Розрахунки за вiдвантажену продукцiю, запаси та послуги 
здiйснювались у готiвковiй, безготiвковiй, у тому числi у 
вексельнiй формах. У порiвняннi з початком 2011р. залишок 
дебiторської заборгованостi за реалiзовану готову продукцiю, 
запаси та послуги на 31.12.2011р. зменшився на 138 тис. грн. 
У вiдповiдностi до Наказу № 1, для визначення чистої 
реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi Товариство 



має один раз на рiк, на дату складання балансу, розраховувати 
величину резерву сумнiвних боргiв виходячи з платоспроможностi 
окремих (конкретних) дебiторiв. У 2011р. проведено нарахування 
резерву сумнiвних боргiв у сумi 135 тис. грн. та списання у сумi 3 
тис. грн.  
В бухгалтерському облiку на 31.12.2011р. вiдображаються 
залишки за сплаченими авансами у сумi 444 тис. грн. виключно 
на адресу вiтчизняних постачальникiв. У порiвняннi з початком 
року залишок сплачених авансiв зменшився на 199 тис. грн.  
Залишок грошових коштiв, зазначений у балансi на 31.12.2011р., 
складається з:  
- залишку грошових коштiв у касi Товариства - 4 тис. грн., який не 
перевищує лiмiт каси, встановлений по Товариству. Ведення 
касових операцiй проводилося без порушень вимог "Положення 
про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi", 
затв. Постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004р. № 637. 
- залишку грошових коштiв на поточних рахунках, вiдкритих в 
установах банку в нацiональнiй валютi 118 тис. грн. Ведення 
операцiй на поточних рахунках у 2011р. проводилося без 
порушень вимог "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в 
нацiональнiй валютi", затв. Постановою Правлiння НБУ вiд 
21.01.2004р. № 22. 
- залишку грошових коштiв на поточних рахунках, вiдкритих в 
установах банку в iноземнiй валютi 298 тис. грн. Операцiї за 
поточними рахунками в iноземнiй валютi у 2011р. проводилися 
без порушень чинного валютного законодавства України.  
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства на 
31.12.2011р. включає заборгованiсть за розрахунками з: 
- працiвниками з оплати працi 9 тис. грн.  
- Пенсiйним фондом України та фондам загальнообовязкового 
державного соцiального страхування 204 тис. грн. Найбiльшу 
питому вагу в загальнiй сумi переплати на 31.12.2011р. складає 
переплата до Пенсiйного фонду України 86%. Товариство 
протягом 2011р. розрахунки з Пенсiйним фондом та фондами 
загальнообов`язкового державного соцiального страхування 
проводились своєчасно та в повному обсязi. 
- iншими кредиторами за товари, роботи, послуги 304 тис. грн.. 
У порiвняннi з початком року залишок iншої поточної дебiторської 
заборгованостi на 31.12.2011р. зменшився на 167 тис. грн. 
До складу iнших оборотних активiв Товариства на 31.12.2011р. 
входить податковий кредит з податку на додану вартiсть за 

неотриманими податковими накладними 166 тис. грн. та 
податковi зобов`язання з податку на додану вартiсть, нарахованi 
на аванси отриманi вiд покупцiв 7 тис. грн. У порiвняннi з 
початком року залишок iнших оборотних активiв на 31.12.2011р. 
збiльшився на 82 тис. грн. 
Бухгалтерський облiк витрат майбутнiх перiодiв Товариство 
здiйснює у вiдповiдностi до Iнструкцiї вiд 30.11.1999р. № 291. 
Залишок витрат майбутнiх перiодiв, зазначений у балансi 
Товариства станом на 31.12.2011р., включає: авансовi платежi за 
пiдписку на iнформацiйно консультацiйнi видання, 



обслуговування програмного забезпечення та збiр за 
провадження деяких видiв пiдприємницької дiяльностi.  
Розкриття iнформацiї про зобовязання Товариства вiдповiдно до 
П(С)БО 
За термiнами у облiку та звiтностi Товариство розрiзняє поточну 
(термiном погашення до 12 мiсяцiв включно) та довгострокову 
(термiном погашення бiльш 12 мiсяцiв) заборгованiсть. До складу 
довгострокових зобовязань у бухгалтерському облiку Товариства 
вiднесено заборгованiсть за кредитним та лiзинговими 
договорами.  
В балансi Товариства iншi довгостроковi фiнансовi зобовязання 
представленi заборгованiстю Товариства за: 
- довгостроковим кредитним контрактом вiд 23.12.2005р. № 1 (з 
доповненнями до нього), укладеним з GARLIBAN ENTERPRISES 
LIMITED (м. Лiмассол, Кiпр) на поповнення обiгових коштiв. 
Заборгованiсть за контрактом станом на 01.01.2011р. складає 
8507 тис. грн. У 2011р. вiдбулось погашення заборгованостi 
шляхом здiйснення перерахування грошових коштiв на суму 1842 
тис. грн. За даними бухгалтерського облiку результатом змiн 
валютного курсу долару США при погашенi зобов`язань та 
перерахунку залишку за контрактом на дату складання балансу є 
збиток, який складає 26 тис. грн. Залишок заборгованостi за 
контрактом на 31.12.2011р. складає 837410 дол. США, що є 
еквiвалентом 6691 тис. грн. Кiнцевий термiн повернення кредиту 
31.12.2012 р. 
Сплата вiдсоткiв за кредитним договором проводилась 
своєчасно. 
- виданими векселями на загальну суму 4074 тис. грн., якi було 
передано за актом приймання передачi (строки погашення за 
предявленням). На дату написання цього Аудиторського висновку 
данi векселi не були предявленi Товариству для погашення. Облiк 
виданих векселiв вiдповiдає вимогам Закону України "Про обiг 
векселiв в Українi" вiд 05.04.2001р. № 2374-III. 
Протягом року Товариством здiйснено погашення заборгованостi 
за договорами фiнансового лiзингу на загальну суму 395 тис. грн., 
таким чином залишок зобовязань на 31.12.2011р. складає 383 
тис. грн.  
Бухгалтерський облiк об`єктiв фiнансової оренди, а також 
розрахунки за ними в цiлому проводиться у вiдповiдностi до 
П(С)БО 14 "Оренда", затв. Наказом МФУ вiд 28.07.2000р. №181. 
У бухгалтерському облiку вiдповiдно до П(С)БО 17 "Податок на 
прибуток", затв. Наказом МФУ вiд 28.12.2000р. №353, 
вiдображено вiдстроченi податковi зобовязання у сумi 918 тис. 
грн.  
У 2011р. Товариство здiйснювало операцiї з придбання товарiв, 
робiт, послуг як у вiтчизняних так i у iноземних постачальникiв. 
Розрахунки з постачальниками проводились як за рахунок 
власних обiгових коштiв так i за рахунок позикових коштiв (форма 
проведення даних розрахункiв безготiвкова та вексельна). У 
порiвняннi з початком року залишок кредиторської заборгованостi 
за отриманi товари, роботи, послуги на 31.12.2011р. зменшився 



на 201 тис. грн. Станом на 31.12.2011р. Товариство має 
заборгованiсть з придбання товарiв, робiт, послуг виключно перед 
вiтчизняними постачальниками. 
У бухгалтерському облiку на 31.12.2011р. вiдображаються 
залишки за отриманими авансами вiд вiтчизняних покупцiв у сумi 
45 тис. грн. та вiд iноземних покупцiв 178 тис. грн.  
Бухгалтерський облiк розрахункiв з кредиторами за отриманi 
товари, роботи, послуги та одержанi аванси протягом року в 
цiлому здiйснювався у вiдповiдностi з П(С)БО 11 "Зобов`язання", 
затв. Наказам МФУ 31.01.2000р. №20. 
Товариство у 2011р. було платником наступних податкiв та 
зборiв: податку на прибуток пiдприємств; податку на додану 
вартiсть; податку на доходи фiзичних осiб; екологiчного податку; 
збору за спецiальне використання води; збору за користування 
радiочастотним ресурсом України; орендної плати за земельнi 
дiлянки державної i комунальної власностi; плати за користування 
надрами для видобування корисних копалин.  
Товариство своєчасно проводило перерахування до бюджету 
вищезазначених податкiв та зборiв. Станом на 31.12.2011р. за 
розрахунками з бюджетом в бухгалтерському облiку Товариства 
вiдображено як дебiторську так i кредиторську заборгованiсть, у 
тому числi: 
Вид податку (збору) Сума заборгованостi (тис. грн.) 
дебiторська кредиторська 
1 2 3 
Податок на прибуток пiдприємств - 113 
Податок на додану вартiсть 1066 - 
Орендна плати за земельнi дiлянки - 12 
1 2 3 
Податок на доходи фiзичних осiб 1 - 
Екологiчний податок - 5 
Збiр за спецiальне використання води - 8 
Плати за користування надрами для видобування корисних 
копалин - 890 
Разом 1067 1028 
Станом на 31.12.2011р. Товариством проведено звiряння 
залишкiв заборгованостi з органами ДПI у Ленiнському районi м. 
Запорiжжя. 
Нарахування заробiтної плати в Товариствi проводиться 
вiдповiдно до Колективного договору, штатного розкладу, 
законодавчих та нормативних актiв з питань оплати працi та з 
урахуванням вимог П(С)БО 26 "Виплати робiтникам", затв 
Наказом МФУ вiд 28.10.2003р. № 601. Виплата заробiтної плати 
проводилась своєчасно. Станом на 31.12.2011р. Товариство має 
поточну заборгованiсть з заробiтної плати у сумi 342 тис. грн. 
У бухгалтерському облiку за 2011р. у вiдповiдностi до вимог п. 13 
П(С)БО 11 "Зобов`язання" здiйснено нарахування забезпечення 
для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат на виплату 
вiдпусток персоналу. Залишок забезпечення для вiдшкодування 
майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпусток персоналу на 
31.12.2011р. складає 565 тис. грн.  



Iншi поточнi зобовязання Товариства на 31.12.2011р. включають 
залишки за балансовими рахунками, на яких вiдображено 
розрахунки з iншими кредиторами за товари, роботи, послуги 6 
тис. грн., профспiлкових внескiв працiвникiв 12 тис. грн., 
податковим кредитом з податку на додану вартiсть за 
отриманими податковими накладними 38 тис. грн., нарахованими 
вiдсотками за договорами фiнансового лiзингу 267 тис. грн.  
У порiвняннi з початком року залишок iнших поточних зобов`язань 
на 31.12.2011р. зменшився на 151 тис. грн. 
Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства вiдповiдно 
до П(С)БО 
Власний капiтал вiдображено в балансi одночасно з 
вiдображенням активiв i зобовязань, якi призводять до його змiни. 
Величина статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2011р. 
складає 9720036,00 (девять мiльйонiв сiмсот двадцять тисяч 
тридцять шiсть) грн., що вiдповiдає розмiру, вказаному в п. 4.1.2 
Статуту Товариства, державна реєстрацiя якого проведена 
виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради вiд 13.05.2011р. 
№11031050010007047. 
Частки державного майна у Статутному фондi Товариства станом 
на 31.12.2011р. немає. 
В бухгалтерському облiку станом на 31.12.2011р. додатковий 
капiтал враховано у сумi 4787 тис. грн. в розрiзi балансових 
рахункiв 423 "Дооцiнка активiв" та 425 "Iнший додатковий капiтал". 
Протягом 2011р. не вiдбулись змiни у залишках за балансовими 
рахунками додаткового капiталу. За даними зведених регiстрiв 
бухгалтерського облiку за 2003р. 2006р. сума додаткового 
капiталу дорiвнює 658 тис. грн. Для аудиторської перевiрки не 
були наданi документи, якi пiдтверджують суми та порядок 
формування додаткового капiталу, тому ми не можемо висловити 
свою думку з цього питання.  
За даними бухгалтерського облiку збиток на 31.12.2011р. складає 
3085 тис. грн. У порiвняннi з залишком на початок року сума 
збитку збiльшилась на 409 тис. грн., за рахунок збитку отриманого 
за наслiдками фiнансово господарської дiяльностi за 2011р. 
Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв 
вимогам законодавства України 
Чистi активи Товариства станом на 31.12.2011р. складають 11422 
тис. грн., тобто на 1702 тис. грн. є бiльшими, нiж величина 
Статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 
Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. №435-IV. За 
наслiдками 2011р. чистi активи Товариства у порiвняннi з 2010р. 
зменшились на 409 тис. грн. за рахунок отриманого збитку за 
наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi за 2011р.  
Визначення вартостi чистих активiв ми проводили на пiдставi 
"Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих 
активiв акцiонерних товариств", що схваленi Рiшенням ДКЦПФР 
вiд 17.11.2004р. №485.  
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку 
Бухгалтерський облiк доходiв та витрат здiйснювався на пiдставi 
первинних документiв, що вiдповiдає вимогам Закону України 



"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.1999р. 
№ 996-XIV. 
Визнання доходiв в бухгалтерському облiку Товариства 
здiйснюється з використанням методу нарахування всiх факторiв, 
якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам 
П(С)БО 15 "Дохiд", затв. Наказом МФУ вiд 29.11.1999р. № 290.  
Для облiку доходiв використовуються рахунки 7-го класу, 
передбаченi Iнструкцiєю вiд 30.11.1999р. № 291. В 
бухгалтерському облiку Товариства не завжди достовiрно 
проводиться розподiлення за елементами та ознаками доходiв на 
рахунках бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до вимог 
Iнструкцiї вiд 30.11.1999р. № 291.  
За даними бухгалтерського облiку загальна сума отриманого 
доходу за 2011р. складає 92279 тис. грн., у тому числi вiд: 
Склад доходiв Сума (тис. грн.) 
Реалiзацiя готової продукцiї та надання виробничих послуг 55917 
Реалiзацiя оборотних активiв 276 
Дохiд вiд реалiзацiї валюти 35643 
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 286 
Нарахованi вiдсотки на залишки грошових коштiв на поточних 
рахунках в установах банкiв та на депозитному рахунку 27 
Iншi операцiйнi доходи 130 
Визнання витрат в бухгалтерському облiку Товариства 
здiйснюється з використанням методу нарахування всiх витрат, 
якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам 
П(С)БО 16 "Витрати", затв. Наказом МФУ вiд 31.12.1999р. № 318.  
Для облiку витрат використовуються рахунки витрат 8-го та 9-го 
класу, передбаченi Iнструкцiєю вiд 30.11.1999р. №291. В 
бухгалтерському облiку Товариства не завжди достовiрно 
проводиться розподiлення за елементами та ознаками витрат на 
рахунках бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до вимог 
Iнструкцiї вiд 30.11.1999р. №291. 
За даними бухгалтерського облiку загальна сума витрат за 2011р. 
складає 92688 тис. грн., у тому числi: 
Склад витрат Сума (тис. грн.) 
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї та наданих 
виробничих послуг 29518 
Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 35597 
Собiвартiсть реалiзованих активiв 249 
Витрати на утримання адмiнiстративно управлiнського персоналу 
6697 
Витрати повязанi з реалiзацiєю готової продукцiї 19003 
Визнання дебiторської заборгованостi як безнадiйної так i 
сумнiвної 168 
Операцiйна курсова рiзниця 239 
Нарахованi штрафи 17 
Нарахованi вiдсотки за кредитними та лiзинговими договорами 
693 
Iншi витрати вiд операцiйної дiяльностi, у т.ч. податок на прибуток 
507 
Таким чином, за наслiдками фiнансово господарської дiяльностi 



за 2011р. у бухгалтерському облiку вiдображено збиток у сумi 409 
тис. грн., який визначено у вiдповiдностi до вимог норм дiючого 
законодавства України. 
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2011р. та 
можуть вплинути на фiнансово господарський стан Товариства та 
призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, 
визначених ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та 
фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. №3480-IV 
1. У 2011р. Товариством не приймалось рiшення щодо 
розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% 
статутного капiталу; викуп власних акцiй; про утворення, 
припинення його фiлiй, представництв; про припинення дiяльностi 
Товариства; зменшення статутного капiталу. 
2. На пiдставi вiдповiдi вiд 16.02.2012р. на наш запит Товариство 
повiдомило, що у 2011р.: не порушувалися справи про 
банкрутство Товариства та вiдповiдно не виносилися ухвали про 
його санацiю, а також не здiйснювалися операцiї лiстiнгу 
(делiстiнгу) цiнних паперiв Товариства на фондовому ринку.  
3. Товариство у 2011р. не укладало угод з установами банкiв на 
отримання позик або кредитiв, що перевищують 25% активiв 
емiтента.  
4. У 2011р. вiдбулись змiни у персональному складi: 
На засiдання Наглядової ради (Протокол вiд 21.02.2011р. №1) з 
02.03.2011р. звiльнено з посади Голови правлiння Булаха С. М. 
та призначено виконуючим обовязки Голови правлiння 
Фурманова В. О. 
Крiм того, на загальних зборах акцiонерiв (Протокол вiд 
29.04.2011р. №1) здiйснено переобрання посадових осiб 
Правлiння Товариства:  
- звiльнено з посади в. о. Голови Правлiння Фурманова В. О.; 
- звiльнено з посади членiв Правлiння Мiнасенко М. Г., Дернового 
М. О.; 
- прийнято на посаду Голови Правлiння Фурманова В. О.; 
- прийнято на посаду членiв Правлiння Щеголєв С. Ю.  
Ревiзiйної комiсiї: 
- звiльнено з посади Голови Ревiзiйної комiсiї Чернуху С. М.; 
- звiльнено з посади членiв Ревiзiйної комiсiї Новаковського Н. М., 
Бондаренко А. М.; 
- прийнято на посаду Ревiзора Лисенко Р. В. 
Iнформацiю про змiни у персональному складi членiв Правлiння 
Товариства опублiковано в офiцiйному виданнi ДКЦПФРУ 
"Вiдомостi Державної комiсiї про цiннi паперiв та фондового 
ринку" вiд 24.02.2011р. №37 та вiд 06.05.2011р. №83. 
5. На пiдставi вiдповiдi вiд 16.02.2012р. на наш запит Товариство 
повiдомило, що протягом 2011р. не вiдбувались змiни у складi 
власникiв простих iменних акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй. 
Довiдка про фiнансовий стан Товариства на 31.12.2011 р. 
На пiдставi даних вiдображених в "Балансi на 31.12.2011р." (Ф. 
№1) та "Звiту про фiнансовi результати за 2011р." (Ф. №2) нами 
був проведений аналiз показникiв фiнансового стану Товариства 



на 31.12.2011р. 
Аналiз коефiцiєнтiв, що характеризують фiнансовий стан 
Товариства, проведено вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй 
з пiдготовки аудиторського висновку при перевiрцi вiдкритих 
акцiонерних товариств i пiдприємств емiтентiв облiгацiй" 
ухвалених Аудиторською палатою України (Протокол засiдання 
АПУ вiд 23.02.2001р. № 99).  
Результати аналiзу коефiцiєнтiв, що характеризують фiнансовий 
стан Товариства представлено в нижченаведенiй таблицi: 
Показник Значення показника 
станом на Нормативне значення 
01.01.2011р. 31.12.2011р.  
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (Ка.л.) 0,014 0,075 >0 
Збiльшення 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (Кз.л.) 2,482 1,926 >1 
Коефiцiєнт автономiї (Ка) 0,355 0,385 >0.5 
Коефiцiєнт покриття зобов`язань власним капiталом (Кз.в.к) 1,799 

1,546 1 
Коефiцiєнт рентабельностi активiв (Кр.а.) -0,151 -0,013 >0 
Збiльшення 
За результатами проведених розрахункiв видно, що абсолютна 
лiквiднiсть Товариства станом на 31.12.2011р. у порiвняннi з 
початком року збiльшилась (Ка.л.). В розпорядженнi Товариства 
достатньо коштiв для того, щоб своєчасно розраховуватись за 
своїми поточними боргами (Кз.л.). Частка стабiльних джерел 
фiнансування складає 0,385 у їх загальному обсязi, що 
характеризує не достатню фiнансову стiйкiсть Товариства (Ка.). 
Частка залучених коштiв у структурi капiталу Товариства складає 
1,546, тобто окрiм власного капiталу Товариство має значну 
величину залученого капiталу (Кз.в.к.). Щодо ефективностi 
використання активiв Товариства необхiдно зазначити, що у 
2011р. вони використовувались не рентабельно, про що свiдчить 
розрахований коефiцiєнт. (Кр.а.). 
Таким чином, проведений аналiз надає змогу констатувати 
наявнiсть тенденцiї до погiршення фiнансового стану Товариства. 
Розкриття iнформацiї вiдповiдно "Вимог до аудиторського 
висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм 
емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженими Рiшенням 
ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360. 
У вiдповiдностi з "Вимогами до аудиторського висновку при 
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв 
облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженими Рiшенням ДКЦПФР 
вiд 29.09.2011р. № 1360, аудитори висловлюють думку по 
окремим питанням: 
Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв 
вимогам законодавства України 
Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного 
капiталу Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а 
саме п. 3 ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" 
Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.  
Визначення вартостi чистих активiв здiйснено на пiдставi 



"Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих 
активiв акцiонерних товариств", що схваленi Рiшенням ДКЦПФР 
вiд 17.11.2004р. №485. Для визначення вартостi чистих активiв 
було складено розрахунок за даними фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до П(С)БО 2 "Баланс", затв. наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України 31.03.1999 р. № 87 (зi змiнами та 
доповненнями), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 
21.06.1999 р. № 396I3689.  
Розкриття iнформацiї щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей 
мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що 
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається разом з 
фiнансовою звiтнiстю. 
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами 
не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, 
що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається 
емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з 
фiнансовою звiтнiстю. 
Розкриття iнформацiї щодо виконання значних правочинiв (10 i 
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про 
акцiонернi товариства". 
Товариством у 2011 роцi не виконувалися значнi правочини 
вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" 
(10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi) та норм статуту. 
Розкриття iнформацiї щодо стану корпоративного управлiння, у 
тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону 
України "Про акцiонернi товариства" 
Формування складу органiв корпоративного управлiння 
Товариства здiйснюється вiдповiдно до роздiлу IХ Статуту, 
затвердженого 13.05.2011 року та рiшення загальних зборiв 
Товариства (протокол №1 вiд 29.04.2011 року). 
Протягом звiтного року в Товариствi функцiонували наступнi 
органи корпоративного управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, 
Наглядова рада, Правлiння, Ревiзор. 
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено 
внутрiшнiми документами Товариства. 
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння 
вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2011 року). 
Функцiонування органiв корпоративного управлiння 
регламентується: 
- положеннями Статуту (Протокол №1 вiд 29.04.2011 року); 
- Положенням про Загальнi збори акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
29.04.2011 року); 
- Положенням про Наглядову раду (Протокол №1 вiд 29.04.2011 
року); 
- Положенням про Правлiння (Протокол №1 вiд 29.04.2011 року); 
- Положенням про Ревiзора (Протокол №1 вiд 29.04.2011 року). 
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, 
визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" до 30 



квiтня. 
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає 
термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi 
товариства" та вимогам Положення не рiдше одного разу на 
квартал. 
Протягом звiтного року Правлiння Товариства здiйснювало 
поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах 
повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. 
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства 
протягом звiтного року здiйснювався Ревiзором.  
Фактична реалiзацiя функцiй Ревiзора протягом звiтного року 
повязана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi 
акцiонерного Товариства. Звiт Ревiзора не мiстить зауважень 
щодо порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-
господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення 
бухгалтерського облiку та подання звiтностi, й пiдтверджує 
достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за 2010 рiк. 
Звiт Ревiзора було розглянуто й затверджено Загальними 
зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2011 року).  
На дату надання цього висновку Ревiзором Товариства 
завершено перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства.  
Звiт Ревiзора за наслiдками перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2011 рiк не мiстить суттєвих зауважень 
щодо порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-
господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення 
бухгалтерського облiку та подання звiтностi, й пiдтверджує 
достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за 2011 рiк. 
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось змiн зовнiшнього 
аудитора. 
За результатами виконаних процедур перевiрки стану 
корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту 
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна 
зробити висновок: 
1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння 
у Товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про 
акцiонернi товариства" та вимогам Статуту, 
2) "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у 
рiчнiй фiнансовiй звiтностi, складена в цiлому в усiх суттєвих 
аспектах вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням 
Комiсiї вiд 30.10.2009 №1355, зареєстрованих в Мiнiстерствi 
юстицiї України 25.01.2010 за №80I17375. 
Розкриття iнформацiї щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором 
ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства  
Ми пiдтверджуємо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi 
необхiднi процедури оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення, в тому 
числи в наслiдок шахрайства. Аудитор не отримав доказiв 
стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства 
внаслiдок шахрайства. 



Директор ТОВ "АФ "ПРОФЕСIОНАЛ-АУДИТ" Аудитор  
23 квiтня 2012 р. 
м. Запорiжжя, пр. Ленiна 180-А 

Інформація про основні види 
продукції або послуг, що їх 
виробляє чи надає емітент, 
перспективність 
виробництва окремих 
товарів, виконання робіт та 
надання послуг; залежність 
від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та 
основних клієнтів; основні 
ризики в діяльності емітента, 
заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту 
своєї діяльності та 
розширення виробництва та 
ринків збуту; про канали 
збуту й методи продажу, які 
використовує емітент; про 
джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; 
інформація про особливості 
стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює 
діяльність емітент, рівень 
впровадження нових 
технологій, нових товарів, 
його положення на ринку; 
інформація про конкуренцію 
в галузі, про особливості 
продукції (послуг) емітента; 
перспективні плани розвитку 
емітента; кількість 
постачальників за 
основними видами сировини 
та матеріалів, що займають 
більше 10 відсотків в 
загальному об'ємі 
постачання 

ОСНОВНI ВИДИ ПРОДУКЦIЇ, АБО ПОСЛУГ, ЩО ЇХ ВИРОБЛЯЄ 
ЧИ НАДАЄ ЕМIТЕНТ, ПЕРСПЕКТИВНIСТЬ ВИРОБНИЦТВА 
ОКРЕМИХ ТОВАРIВ, ВИКОНАННЯ РОБIТ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ 
Основною дiяльнiстю пiдприємства є виробництво щебеня з 
каменя гранiтного, який є найбiльш мiцним природним 
будiвельним матерiалом. Продукцiя не радiоактивна i вiдповiдає 1 
класу класифiкацiї по виду використання - " Всi види будiвництва 
без обмежень", гранпродукцiя вiдповiдає ДСТУ - БВ. 2.7-75-98. У 
2012 р. плануємо виробництво кубовидного щебеню євро 
стандарту фр.3-10 мм та 10-20 мм. Всi цi види дiяльностi та 
продукцiї є перспективними для пiдприємства. ДЖЕРЕЛА 
СИРОВИНИ, ЇХ ДОСТУПНIСТЬ ТА ДИНАМIКА ЦIН: ПрАТ 
"Запорiзьке кар`єроуправлiння" має власну сировинну базу та 
дробильно- сортувальнi заводи для виготовлення гранiтно - 
щебеневої продукцiї: щебеня гранiтного вiд 3 мм до 40 мм, 
каменя бутового та матерiалiв iз вiдсiвiв дроблення. Також 
товариство використовує марганцевисте литво, дроблячi плити, 
запчастини, та проводить ремонти портових кранiв. Цiни на 
продукцiю пiдприємство намагається утримувати стабiльнi. 
Пiдвищення цiн в 2011 роцi було незначне. Вся необхiдна для 
провадження виробничої дiяльностi пiдприємства сировина є 
доступною. КАНАЛИ ЗБУТУ Й МЕТОДИ ПРОДАЖУ, ЯКI 
ВИКОРИСТОВУЄ ЕМIТЕНТ Продукцiя збувається як оптом, так i в 
роздрiб. Пiдприємство має розвинену iнфраструктуру для 
забезпечення збуту готової продукцiї : промислову площадку з 
жIд вiткою та причалами для обслуговування водного транспорту, 
автомобiлi "Foton" для доставки гранпродукцiї. В 2011р. вартiсть 
гран продукцiї залишалась стабiльною. ОСНОВНI РИНКИ ЗБУТУ 
ТА ОСНОВНI КЛIЄНТИ Основним ринком збуту є Запорiзька 
область та регiони України, Росiя. Постiйними споживачами 
гранпродукцiї є ТОВ ПТП "Стройкомплект", ПФ "АНК", ТОВ 
Унiверсал-Максим _Гранiт, ТОВ Полiкомбудсервiс, ТОВ Кво-
Транс. ОСОБЛИВОСТI СТАНУ РОЗВИТКУ, В ЯКIЙ ЗДIЙСНЮЄ 
ДIЛЬНIСТЬ ЕМIТЕНТ, РIВЕНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ 
ТЕХНОЛОГIЙ НОВИХ ТОВАРIВ, ЙОГО ПОЛОЖЕННЯ НА РИНКУ 
У першому пiврiччi 2008 року, вперше за останнi 7 рокiв, в Українi 
розпочався спад у будiвельнiй галузi, який триває i понинi. 
Суттєво зменшився попит на будiвельнi матерiали, як 
будiвельних органiзацiй так i iндивiдуальних забудовникiв, що 
посприяло значному зниженню обсягiв реалiзацiї продукцiї 
товариства. Новi технологiї на пiдприємствi у 2011 роцi не 
впроваджувались. ОСНОВНI РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ЕМIТЕНТА, 
ЗАХОДИ ЕМIТЕНТА ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКIВ, ЗАХИСТУ 
СВОЄЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА 
РИЗИКIВ ЗБУТУ На дiяльнiсть пiдприїмства впливає полiтична 
нестабiльнiсть в державi, недосконале податкове законодавство, 
економiчна криза в державi, рiст цiн на запчастини, паливно-
мастильнi матерiали, застарiле обладнання, низька 



платоспроможнiсть населення, недостатнiсть обiгових коштiв для 
придбання нових видiв технiки. Основнi ризики в дiяльностi 
емiтента є ризики, а саме: - виробничi ризики (та не виконання 
виробничої програми iз за погодних умов); - комерцiйнi(фiнансовi) 
ризики (кредитний, процентний, податковий); - системний ризик 
до якого вiдносяться зниження дiлової активностi, iнфляцiя, яка 
супроводжується постiйним ростом цiн та зниження покупної 
спроможностi грошей, яка визвана полiтичною нестабiльнiстю у 
країнi. Заходи Товариства щодо зменшення ризикiв: - 
складаються протоколи намiру при укладаннi договорiв, 
аналiзується платоспроможнiсть замовникiв; - утримуються 
квалiфiкованi кадри, якi приймають управлiнськi рiшення; - 
проводиться певна полiтика та процедури, якi пiдкреслюють 
вiдповiдальнiсть за проведення управлiнських рiшень; - 
проводиться монiторинг конкурентiв, партнерiв, замовникiв; Для 
зменшення ризикiв,захисту своєї дiяльностi та розширення 
виробництва та ринкiв збуту Товариство планує покращити якiсть 
продукцiї при цьому зменшити її собiвартiсть, бережливо 
ставитись до матерiальних затрат. Для зменшення ризикiв зусиль 
одного пiдприємства недостатньо, оскiльки ступiнь залежностi вiд 
законодавчих або економiчних обмежень значна. ПРО 
КОНКУРЕНЦIЮ В ГАЛУЗI, ПРО ОСОБЛИВОСТI ПРОДУКЦIЇ 
(ПОСЛУГ) ЕМIТЕНТА Основними конкурентами є ВАТ 
"Запорожнерудпром", ТОВ "Мокряньский кар`єр №3", 
Приднiпровський спец. кар`єр, ДКП "Любимвiський спецкарєр"-
щебiнь. ПЕРСПЕКТИВНI ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЕМIТЕНТА 
Перспективи виробництва залежать вiд пiдписання договорiв та 
контрактiв. ПОСТАЧАЛЬНИКI ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ 
СИРОВИНИ ТА МАТЕРIАЛIВ ЩО ЗАЙМАЮТЬ БIЛЬШЕ 10 
ВIДСОТКIВ В ЗАГАЛЬНОМУ ОБ`ЄМI ПОСТАЧАННЯ Основними 
постачальниками є компанiя "Альпiна", ТОВ "Брок ТЕК", ТОВ 
"Буденергоресурс", ПП "ГрандТехПлюс", завод "Лiткузмаш", ЗАТ 
"КЗГО", ВТП "МАГ". Кiлькiсть постачальникiв, що займають 
бiльше 10 % у загальному обсязi постачання - 4. 

Інформація про основні 
придбання або відчуження 
активів за останні п'ять 
років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні 
інвестиції або придбання, 
пов'язані з його 
господарською діяльністю, їх 
необхідно описати, 
включаючи суттєві умови 
придбання або інвестиції, її 
вартість і спосіб 
фінансування 

За останнi 5 рокiв придбання та вiдчудження основних засобiв 
склали: Придбання: 2007 р.: 18541,2 тис. Грн. , . 2008 р.: 3252 тис. 
Грн, 2009р.: 8364 тис.грн., 2010р- 385 тис.грн, 2011р-2091 тис.грн. 
Вiдчудження: 2007 р.: 73,8 тис.грн,2008р-1005 тис.грн, 2009р.: 82 
тис.грн, 2010р. -210 тис.грн, 2011р-9тис.грн. 
Товариство не планує в майбутньому значних iнвестицiй або 
придбань, пов`язаних з господарською дiльнiстю. 

Інформація про основні 
засоби емітента, включаючи 
об'єкти оренди та будь-які 
значні правочини емітента 

Всi основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходження товариства-
м. Запорiжжя вул. Днiпровськi зорi, 1. Утримання основних засобiв 
вiдбувається за власнi кошти пiдприємства. Основнi засоби 
вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю. На кiнець року 



щодо них; виробничі 
потужності та ступінь 
використання обладнання; 
спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних 
засобів. Екологічні питання, 
що можуть позначитися на 
використанні активів 
підприємства, інформація 
щодо планів капітального 
будівництва, розширення 
або удосконалення основних 
засобів, характер та причини 
таких планів, суми видатків, 
в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, 
прогнозні дати початку та 
закінчення діяльності та 
очікуване зростання 
виробничих потужностей 
після її завершення 

основнi засоби врахованi на балансi за первiсною вартiстю в сумi 
47493 тис.грн. Сума зносу склала 28658 тис. грн. На 31.12.2011р. 
коефiцiєнт зносу ОЗ склав по групах: - будинки, споруди та 
передавальнi пристрої - 59,15%; - машини та обладнання - 
57,58% - транспортi засоби - 65,49%; iнструменти, прилади. 
Iнвентар 41,99%. Загалом знос ОЗ на 31.12.2011 рiк становив 
60,34%, знос МНМА складає 100%. Ступiнь використання ОЗ 
складає 90%. Збiльшення ОЗ на 2091 тис.грн. за первiсною 
вартiстю протягом 2011 року вiдбулось за рахунок введення в 
експлуатацiю i проведення модернiзацiї основних засобiв. Вибуло 
за рiк за первiсною вартiстю основних засобiв на суму 9 тис.грн., . 
Товариство використовувало у своїй дiяльностi основнi засоби, 
залишкова вартiсть яких, внаслiдок нарахування амортизацiї в 
повному обсязi, дорiвнює нулю (первiсна вартiсть - 827 тис.грн., 
що складає 1,7% вiд первiсної вартостi основних засобiв), 
вiдносно яких дооцiнка не проводилась. До складу основних 
засобiв не входять об`єкти, якi знаходяться у заставi, на 
консервацiї чи реконструкцiї. Орендованих ОЗ немає. Значних 
правочинiв щодо них не було. Ступiнь використання основних 
засобiв 100%. Первiсна вартiсть переданих в оперативну оренду 
ОЗ складає 610 тис.грн. Нiяких значних правочинiв щодо 
основних засобiв у 2011 роцi не було. Умови користування 
основними засобами: Об`єкти основних засобiв використовуються 
за цiльовим призначенням. Проводяться поточний ремонт 
будiвель i споруд. На пiдприємствi дотримується належний режим 
експлуатацiї i зберiгання обладнання. Обладнання 
використовується у одну змiну. Все обладнання пiдтримується в 
нормальному технiчному станi, для чого проводиться поточний i 
капiтальний ремонт верстатiв i обладнання. Обмежень щодо 
користування основними засобами у 2011 роцi не було. На думку 
аудиторiв, склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх 
оцiнки, а також ступнiь розкриття iнформацiї в цiлому 
вiдповiдають вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Екологiчних 
питань, що можуть позначитись на використаннi основних засобiв 
пiдприємства немає. Планiв капiтального будiвництва, 
розширення або удосконалення основних засобiв Товариство не 
має. 

Інформація щодо проблем, 
які впливають на діяльність 
емітента; ступінь залежності 
від законодавчих або 
економічних обмежень 

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть Товариства 
вiдносяться: - в першу чергу - свiтова фiнансова криза, i як 
наслiдок - це спад кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний 
рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; 
це нестабiльнiсть цiн на iнструменти, матерiли, паливо, високi 
вiдсотки податкiв i зборiв до бюджету та фондiв, що значно 
впливають на формування собiвартостi продукцiї пiдприємства, 
митнi бар`єри; втрата ринкiв збуту продукцiї; втрата клiєнтiв. Усi цi 
наслiдки кризи негативно сказуються на дiяльностi пiдприємства. 
- нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в країнi; - частi змiни та 
неврегульованiсть базового законодавства України; - пiдвищення 
цiн на енергоносiї; - вiдсутнiсть достатнiх коштiв у споживачiв; - 
нестаток оборотних коштiв; - фiнансова неспроможнiсть 
пiдтримки нових проектiв. - нестабiльнiсть внутрiшньо-полiтичної 



ситуацiї в державi, складнiсть полiтичних вiдносин з державами 
СНД. - значний рiвень зносу виробничих потужностей, фiзичне та 
моральне старiння обладнання . Проблеми з технiчним 
переснащенням. Проблеми свiдчать про високий ступiнь 
залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень. 
Вирiшення цих проблем можливо лише у разi корiнних змiн в 
економiчнiй та податковiй полiтицi Держави. Для покращення 
дiяльностi товариства, його економiчного стану, необхiдно 
проводити замiну старого обладнання новим, збiльшувати випуск 
продукцiїi,створювати для працiвникiв умови кращi, нiж на iнших 
пiдприємствах, якi виготовляють аналогiчну продукцiю. 

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

Протягом 2011р. Товариством було сплачено штрафних санкцiй у 
сумi 17 тис.грн за порушення податкового законодавства. 

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

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок 
отриманих коштiв вiд виконаних робiт, наданих послуг на умовах 
госпрозрахунку. Робочий капiтал достатнiй i в цiлому вiдповiдає 
поточним потребам пiдприємства. Можливi шляхи покращення 
лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi 
заходiв по збiльшенню об`ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих 
витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного 
функцiонування пiдприємства як суб`єкта господарювання 
необхiдним є пiдвищення уваги до ефективної виробничої 
дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та 
погашення поточних зобов`язань. Ведуться розробки у напрямку 
можливого залучення iнвестицiйних коштiв вiд iнвесторiв, 
зацiкавлених у спiльнiй роботi. 

Інформація про вартість 
укладених, але ще не 
виконаних договорів 
(контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний 
підсумок) та про очікувані 
прибутки від виконання цих 
договорів 

На кiнець 2011 року було 2 укладених контрактiв на реалiзацiю 
продукцiї за основними видами дiяльностi. Ймовiрнiсть 
достовiрного i своєчасного розрахунку не прогнозується. 

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

Товариством у 2012 роцi заплановано проведення оновлення 
основних засобiв та проведення нових технологiй у дробарно-
сортувальному виробництвi . Планується пiдвищення обсягiв 
випуску продукцiї, а саме модернiзацiя технологiчного процесу, 
що зумовлює виробництво нової фракцiї щебеня 20х65 мм. 
Завершення введення в експлуатацiю пилозбираючої установки.  
Реконструкцiя та введення в експлуатацию залiзничних вагiв для 
зважування вагонiв. Модернiзацiя диспетчерського 
вiдеоспостереження з перевезення горної маси. Впровадження 
автоматизованої системи облiку та видачi талонiв на 
вiдвантаження гранпродукцiї, адаптованої до програми 1-С 
Бухгалтерiя з автоматизованого оформлення бухгалтерських та 
супровiдних документiв на продану продукцiю. Iстотними 
факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в 



майбутньому, є фiнансова криза в Українi, пiдвищення рiвня 
iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчання 
кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть 
Товариства. 

Опис політики емітента 
щодо досліджень та 
розробок 

Дослiджень та розробок Товариство не проводило. У зв`язку з 
фiнансовою кризою дослiджень та розробок у 2012 роцi 
Товариство не планує, витрати на дослiдження розробки також не 
плануюються. Розширення виробництва, реконструкцiї, у 
майбутньому не плануються, але показники, якi були досягнутi у 
2011 роцi Товариство планує утримати принаймнi на тому ж рiвнi. 

Інформація щодо судових 
справ, стороною в яких 
виступає емітент, його 
дочірні підприємства або 
його посадові особи (дата 
відкриття провадження у 
справі, сторони, зміст та 
розмір позовних вимог, 
найменування суду, в якому 
розглядається справа, 
поточний стан розгляду). У 
разі відсутності судових 
справ про це зазначається 

За позовом ПрАТ "Запорiзьке кар`єроуправлiння" до ПрАТ 
Євроiнвестгрупп рiшенням Господарського суду Херсонської 
областi вiд 09.06.2011р. та 29.09.2011р. з останнього стягнуто на 
користь емiтента сума боргу у сумi 207850 грн. 77 коп. та 104990 
грн. 06 коп. вiдповiдно, а також вiдшкодовано витрати по сплатi 
держмита та на iнформацiйно-технiчне забезпечення судового 
процесу. 

Інша інформація, яка може 
бути істотною для оцінки 
інвестором фінансового 
стану та результатів 
діяльності емітента, у тому 
числі, за наявності, 
інформацію про результати 
та аналіз господарювання 
емітента за останні три роки 
у формі аналітичної довідки 
в довільній формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором 
фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. 
Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового 
стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка 
щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання 
емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася. 

 

  



Інформація про основні засоби та чисті активи 

Найменування 

основних засобів 
Власні основні засоби 

(тис.грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис.грн.) 

Основні засоби, всього 

(тис.грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 

 19255.000  18835.000   0.000  0.000  19255.000   18835.000 

  - будівлі та 

споруди 

 4192.000  3932.000  0.000  0.000  4192.000   3932.000 

  - машини та 

обладнання 

 9775.000  9246.000  0.000  0.000  9775.000  9246.000 

  - транспортні 

засоби 

 5169.000  5423.000  0.000  0.000  5169.000  5423.000 

  - інші  119.000  234.000  0.000  0.000  119.000  234.000 

2. 

Невиробничого 

призначення: 

 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

  - будівлі та 

споруди 

 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

  - машини та 

обладнання 

 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

  - транспортні 

засоби 

 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

Усього  19255.000  18835.000  0.000  0.000  19255.000  18835.000 

Опис:  Основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю. На кiнець року основнi засоби врахованi на 

балансi за первiсною вартiстю в сумi 47493 тис.грн. Сума зносу склала 28658 тис. грн. На 31.12.2011р. 

коефiцiєнт зносу ОЗ склав по групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 59,15%; - машини та 

обладнання - 57,58% - транспортi засоби - 65,49%; iнструменти, прилади. Iнвентар 41,99%. Загалом знос 

ОЗ на 31.12.2011рiк становив 60,34%. Ступiнь використання ОЗ складає 90%.. Нiяких значних правочинiв 

щодо основних засобiв у 2011 роцi не було. Умови користування основними засобами: Об`єкти основних 

засобiв використовуються за цiльовим призначенням. Проводяться поточний ремонт будiвель i споруд. 

На пiдприємствi дотримується належний режим експлуатацiї i зберiгання обладнання. Обладнання 

використовується у одну змiну. Все обладнання пiдтримується в нормальному технiчному станi, для чого 

проводиться поточний i капiтальний ремонт верстатiв i обладнання. Обмежень щодо користування 

основними засобами у 2011 роцi не було. До складу основних засобiв не входять об`єкти, якi знаходяться 

у заставi, на консервацiї чи реконструкцiї. Орендованих ОЗ немає. Суттєвих змiн у вартостi основних 

засобiв не було. 

 

 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 



Найменування 

показника 

за звітний період за період попередній звітному 

Розрахункова 

вартість чистих 

активів, грн. 

11422.000 11831.000 

Статутний капітал, 

грн. 

9720.000 9720.000 

Скоригований 

статутний капітал , 

грн. 

9720.000 9720.000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до методичних 

рекомендацiй ДК ЦПФР(Рiшення №485 вiд 17.11.2004р.) та Положення(стандарт) 

бухгалтерського облiку 2 Баланc, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України 31.03.99 за №87. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за 

формулою Чистi активи=Необоротнi активи+Оборотнi активи+Витрати майбутнiх 

перiодiв+ Необоротнi активи i групи вибуття- Довгостроковi зобовязання-Поточнi 

зобовязання-Доходи майбутнiх перiодiв- Забезпечення наступних витрат i платежiв. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (11422 тис.грн. ) бiльше скоригованого 

статутного капiталу (9720 тис.грн.) на 1702 тис.грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 

155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає 

величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. Статутний капiтал 

сформовано у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. 

 

  



Інформація про зобов'язання 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами (% 

річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку 
  у тому числі: 

X 0.000  X X 

дIн    0.000  0.000    

     

Зобов'язання за цінними паперами 
  у тому числі: 

X 0.000  X X 

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X 

дIн    0.000  0.000000000000    

     

за векселями (всього) X 4074.000  X X 

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

X 0.000  X X 

дIн    0.000  X   

     

Податкові зобов'язання X 1028.000  X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X 

Інші зобов'язання X 12553.000  X X 

Усього зобов'язань X 17655.000  X X 
 

 

Опис: За термiнами у облiку та звiтностi Товариство розрiзняє поточну (термiном погашення 
до 12 мiсяцiв включно) та довгострокову (термiном погашення бiльш 12 мiсяцiв) 
заборгованiсть. До складу довгострокових зобов`язань у бухгалтерському облiку 
Товариства вiднесено заборгованiсть за кредитними та лiзинговими договорами. 
Зобов`язання товариства станом на 31.12.2011р. складаються з: Довгострокових 
зобов`язань - 12066 тис.грн.: - вiдстроченi податковi зобов`язання - 518 тис.грн. - iншi 
довгостроковi зобов`язання - 383 тис.грн. - iншi довгостроковi фiнансовi зобов`язання - 
10765 тис.грн. Поточнi зобов`язання - 5589 тис.грн.: - кредиторська заборгованiсть за 
товари, роботи, послуги - 3673тис.грн. - поточнi зобов`язання за розрахунками: з 
одержаних авансiв - 223 тис.грн. з бюджетом - 1028 тис.грн. з оплати працi - 342 
тис.грн. - iншi поточнi зобов`язання - 323 тис.грн. В балансi Товариства iншi 
довгостроковi фiнансовi зобов`язання представленi заборгованiстю Товариства за: - 
довгостроковим кредитним контрактом вiд 23.12.2005р. №1 (з доповненнями до нього), 
укладеним з GARLIBAN ENTERPRISES LIMITED (м. Лiмассол, Кiпр) на поповнення 
обiгових коштiв. Заборгованiсть за контрактом станом на 01.01.2011р. Складала 8507 
тис. грн. У 2011р. вiдбулось погашення заборгованостi шляхом здiйснення 
перерахування грошових коштiв на суму 1842 тис. грн. Залишок заборгованостi за 
контрактом на 31.12.2011р. Складає 6691 тис. грн. (837410 дол. США). Своєчасно та в 
повному обсязi нараховано та сплачено процентiв по кредиту в сумi 163 
тис.грн.Переглянуто кiнцевий термiн повернення кредиту - 31.12.2012р. .Сплачена 
заборгованiсть за виданими векселями в сумуi 1666 тис. грн. Протягом року 
Товариством здiйснено погашення заборгованостi за договорами фiнансового лiзингу 



на загальну суму 1026 тис. грн., таким чином залишок зобов`язань на 31.12.2011р. 
складає 650 тис. грн. 

 

  



Інформація про істотні факти 

Дата 
виникнення 

події 

Дата 
оприлюднення 
Повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

29.04.2011 04.05.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

21.02.2011 22.02.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

  



Інформація про обсяги виробництва та собівартість реалізованої продукції 

N 
з/п 

Основні 
види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у 
натуральній 

формі 

у грошовій 
формі 

(тис. грн.) 

у відсотках до 
всієї 

виробленої 
продукції 

у 
натуральній 

формі 

у грошовій 
формі 

(тис. грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

3 вiдсiв 432902 т 3028.40 46.10 203168.6 т 2322.20 24.70 

2 щебiнь 482944.7 т 22694.70 51.40 596473.75 т 52719.50 72.50 

0 дIн дIн 0.00 0.00 дIн 0.00 0.00 

1 камiння 
бутове 

23143.8 т 1124.90 2.50 23014.83 т 1705.10 2.80 

 

  



Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів 

Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках 

Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі 
позачергових 

1 2011 1 0 

2 2010 1 1 

3 2009 2 1 

 

    

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах 
акціонерів останнього разу? 

   Так Ні 

Реєстраційна комісія Х     

Акціонери   Х   

Реєстратор   Х   

Депозитарій   Х   

Інше (запишіть) дIн   

 

    

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх 
представників для участі у останніх загальних зборах? 

   Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)   Х   

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%   Х  

 

    

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

   Так Ні 

Підняттям карток Х     

Бюлетенями (таємне голосування)   Х   

Підняттям рук   Х   

Інше (запишіть) дIн   

 

    

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

   Так Ні 

Реорганізація   Х   

Внесення змін до статуту товариства   Х   



Прийняття рішення про зміну типу товариства   Х   

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   Х  

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   Х   

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

  Х   

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

  Х   

Інше (запишіть) дIн   

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

Ні 
 

 

  



Наглядова рада i ревізійна комісія 

Який склад наглядової ради? 

Кількість членів наглядової ради 3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1 

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

4 

Які саме комітети створено у складі наглядової ради? 

    

   Так Ні 

Стратегічного планування   Х   

Аудиторський   Х   

З питань призначень і винагород   Х   

Інвестиційний   Х   

Іншi (запишіть) дIн   

Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 
акціонерами? 

Ні   

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

    

   Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   Х   

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій 

  Х   

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х   

Члени наглядової ради не отримують винагороди   Х   

Іншi (запишіть) дIн   

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

    

   Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х   

Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х   

Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х   

Відсутність конфлікту інтересів   Х   

Граничний вік   Х   

Відсутні будь-які вимоги Х     

Іншi (запишіть) дIн   

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 

  Х   

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

  Х   

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту) 

  Х   

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

Х     

Іншi (запишіть) дIн   

Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так   

Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1 

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

1 

 

  



Повноваження органів та осіб 

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

    Загальні збори 
акціонерів 

Засідання 
спостережної ради 

Засідання 
правління 

 1 Члени правління/директор Так  Ні  Ні  

 2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні  

 3 Члени спостережної ради / голова 
спостережної ради 

Ні  Так  Ні  

 4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні  

 5 Секретар правління Ні  Ні  Так  

 6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні  

 7 Секретар спостережної ради Ні  Так  Ні  

 8 Спеціальна особа, підзвітна 
спостережній раді (корпоративний 
секретар) 

Ні  Ні  Ні  

 9 Відділ/управління, яке відповідає за 
роботу з акціонерами 

Ні  Ні  Ні  

 10 Інша посадова особа:дIн Ні  Ні  Ні  

 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить 
вирішення кожного з цих питань 

  Загальні 
збори 

акціонерів 

Cпостережна 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямків 
діяльності(стратегії) 

Ні  Так  Так  Ні  

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів) 

Ні  Так  Ні  Ні  

Затвердження річного фінансового 
звіту/балансу/бюджету 

Так  Ні  Ні  Ні  

Обрання та відкликання голови 
правління 

Так  Ні  Ні  Ні  

Обрання та відкликання членів 
правління 

Ні  Так  Ні  Ні  

Обрання та відкликання голови 
спостережної ради 

Так  Ні  Ні  Ні  

Обрання та відкликання членів 
спостережної ради 

Так  Ні  Ні  Ні  

Обрання голови та членів ревізійної 
комісії 

Так  Ні  Ні  Ні  

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів правління 

Ні  Так  Так  Ні  

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів спостережної ради 

Так  Ні  Ні  Ні  



Прийняття рішення про притягнення 
до майнової відповідальності членів 
правління 

Ні  Так  Ні  Ні  

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так  Ні  Ні  Ні  

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій 

Так  Ні  Ні  Ні  

Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні  

Затвердження договорів, у яких 
посадові особи органів управління 
мають особисту зацікавленність 
(конфлікт інтересів) 

Ні  Так  Так  Ні  

 

Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу 
приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? 

Так   

Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, 
тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб 
та обов’язком діяти у інтересах товариства? 

Так   

 

  



Внутрішні документи, звітність та перевірки 

Які документи існують у вашому товаристві? 

   Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів Х    

Положення про спостережну раду Х    

Положення про виконавчий орган (правління) Х     

Положення про посадових осіб товариства   Х  

Положення про ревізійну комісію Х    

Положення про акції товариства   Х  

Положення про порядок розподілу прибутку   Х  

Іншi (запишіть) дIн  

 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить 
вирішення кожного з цих питань 

    Інформація 
розповсюджується на 

загальних зборах 

Публікується у 
прессі 

Документи надаються 
для ознайомлення 

безпосередньо в АТ 

Копії долкументів 
надаються на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується на 

власній інтеренет-
сторінці АТ 

1 Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так  Так  Так  Так  Так  

2 Інформація про акціонерів, 
які володіють 10-ма та 
більше відсотками 
статутного капіталу 

Так  Так  Так  Так  Так  

3 Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

Так  Так  Так  Так  Так  

4 Статут та внутрішні 
документи 

Так  Ні  Так  Так  Ні  

5 Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення 

Ні  Ні  Так  Так  Ні  

6 Розмір винагороди 
посадових осіб АТ 

Ні  Так  Так  Ні  Так  

 

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

Ні 

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

     Так Ні 

1 Не проводились взагалі   Х   

2 Менше ніж раз на рік   Х   

3 Раз на рік Х     

4 Частіше ніж раз на рік     

 

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора? 

   Так Ні 

Загальні збори акціонерів   Х   

Спостережна рада Х     

Правління/директор   Х   

Іншi (запишіть) дIн   

 



Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні   

З якої причини було змінено аудитора? 

   Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   Х   

Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х   

Іншi (запишіть) дIн   

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 
минулому році? 

   Так Ні 

Ревізійна комісія Х     

Спостережна рада   Х   

Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х  

Стороння компанія/сторонній консультант   Х   

Перевірки не проводились   Х  

Іншi (запишіть) дIн   

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

   Так Ні 

З власної ініціативи   Х   

За дорученням загальних зборів   Х   

За дорученням спостережної ради   Х   

За зверненням правління   Х   

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х  

Іншi (запишіть) дIн   

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів 
у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? 

Ні   

 

  



Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління 

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

     Так Ні 

1 Випуск акцій   Х  

2 Випуск депозитарних розписок   Х   

3 Випуск облігацій   Х   

4 Кредити банків   Х   

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х   

6 Іншi (запишіть) дIн   

 

Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 
років? 

ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  

 

Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи 
торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? 

Ні   

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності 
на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? 

Х    

З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 

     

     Так Ні 

1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х  

2 Не задовольняли умови договору з особою   Х   

3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х   

4 Особу змінено на вимогу суду   Х   

5 Іншi (запишіть) У процесi 
дематерiалiзацiї   

 

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні   

У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть 

  

дату його прийняття   

яким органом управління прийнятий дIн  

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного 
управління? 

Ні   

укажіть яким чином його оприлюднено 

  

дIн  

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління в 
акціонерному товаристві, відхилення та причини такого відхилення протягом року 

  



дIн  

 

  



Звіт з корпоративного управління фінансової установи 

Мета провадження діяльності фінансової установи. 
 дIн 

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

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

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

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

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. 
 дIн 

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

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

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 їх відсутність. 
 дIн 

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

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). 
 дIн 

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора 

  - загальний стаж аудиторської діяльності 
 дIн 

  - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі. 
 дIн 

  - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 
 дIн 



  - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора 
 дIн 

  - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років 
 дIн 

  - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг. 
 дIн 

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг 

  - наявність механізму розгляду скарг 
 дIн 

  - прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги 
 дIн 

  - стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
 дIн 

  - наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою 
та результати їх розгляду 
 дIн 

 

  



Баланс 

Актив Код 
рядка 

На 
початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи       

Нематеріальні активи:       

Залишкова вартість 010 35 35 

Первісна вартість 011 48 57 

Накопичена амортизація 012 13 22 

Незавершене будівництво 020 0 0 

Основні засоби:       

Залишкова вартість 030 19255 18835 

Первісна вартість 031 45411 47493 

Знос 032 26156 28658 

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 

Справедлива (залишкова) вартість 
інвестиційної нерухомості 

055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної 
нерухомості 

056 0 0 

Знос інвестиційної нерухом 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Усього за розділом І 080 19290 18870 

II. Оборотні активи       

Запаси:       

виробничі запаси 100 2849 2756 

поточні біологічні активи 110 0 0 

незавершене виробництво 120 0 0 

готова продукція 130 7797 4117 

Товари 140 51 51 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги: 

      

чиста реалізаційна вартість 160 1489 1219 



первісна вартість 161 1543 1405 

резерв сумнівних боргів 162 54 186 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: 

      

з бюджетом 170 283 1067 

за виданими авансами 180 643 444 

з нарахованих доходів 190 0 0 

із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 684 517 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти:       

в національній валюті 230 80 122 

у т. ч. в касі 231 11 4 

в іноземній валюті 240 2 298 

Інші оборотні активи 250 91 173 

Усього за розділом ІІ 260 13969 10764 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 4 8 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 33263 29642 

 

Пасив Код 
рядка 

На 
початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

    

І. Власний капітал       

Статутний капітал 300 9720 9720 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатково вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 4787 4787 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

350 -2676 -3085 

Неоплачений капітал 360 0 0 

Вилучений капітал 370 0 0 

Усього за розділом І 380 11831 11422 

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів       

Забезпечення виплат персоналу 400 176 565 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових 
резервах 

416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

Усього за розділом ІІ 430 176 565 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання       



Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Довгострокові фінансові зобов'язання 450 13755 10765 

Відстрочені податкові зобов'язання 460 1113 918 

Інші довгострокові зобов'язання 470 778 383 

Усього за розділом ІІІ 480 15646 12066 

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 3874 3673 

Поточні зобов'язання за розрахунками:       

з одержаних авансів 540 928 223 

з бюджетом 550 220 1028 

з позабюджетних платежів 560 0 0 

зі страхування 570 0 0 

з оплати праці 580 114 342 

з учасниками 590 0 0 

із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

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

605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 474 323 

Усього за розділом IV 620 5610 5589 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 33263 29642 
 

 

ПІБ керівника Фурманов В.О. 

ПІБ головного бухгалтера Зарва В.В. 

Примітки: 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства на 31.12.2011р. включає 
заборгованiсть за розрахунками з: 
- працiвниками з оплати працi 9 тис. грн.  
- Пенсiйним фондом України та фондам загальнообовязкового державного соцiального 
страхування 204 тис. грн. Найбiльшу питому вагу в загальнiй сумi переплати на 
31.12.2011р. складає переплата до Пенсiйного фонду України 86%. Товариство протягом 
2011р. розрахунки з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов`язкового державного 
соцiального страхування проводились своєчасно та в повному обсязi. 
- iншими кредиторами за товари, роботи, послуги 304 тис. грн. 
У порiвняннi з початком року залишок iншої поточної дебiторської заборгованостi на 
31.12.2011р. зменшився на 167 тис. грн. 
До складу iнших оборотних активiв Товариства на 31.12.2011р. входить податковий кредит 
з податку на додану вартiсть за неотриманими податковими накладними 166 тис. грн. та 
податковi зобов`язання з податку на додану вартiсть, нарахованi на аванси отриманi вiд 
покупцiв 7 тис. грн. У порiвняннi з початком року залишок iнших оборотних активiв на 



31.12.2011р. збiльшився на 82 тис. грн. 
В балансi Товариства iншi довгостроковi фiнансовi зобовязання представленi 
заборгованiстю Товариства за довгостроковим кредитним контрактом на поповнення 
обiгових коштiв та заборгованiстю виданими векселями. 
Iншi поточнi зобовязання Товариства на 31.12.2011р. включають залишки за балансовими 
рахунками, на яких вiдображено розрахунки з iншими кредиторами за товари, роботи, 
послуги 6 тис. грн., профспiлкових внескiв працiвникiв 12 тис. грн., податковим кредитом з 
податку на додану вартiсть за отриманими податковими накладними 38 тис. грн., 
нарахованими вiдсотками за договорами фiнансового лiзингу 267 тис. грн.  
У порiвняннi з початком року залишок iнших поточних зобов`язань на 31.12.2011р. 
зменшився на 151 тис. грн. 

 

  



Звіт про власний капітал 

Стаття Ко
д 

Статутн
ий 
капітал 

Пайов
ий 
капіта
л 

Додатко
вий 
вкладен
ий 
капітал 

Інший 
додатко
вий 
капітал 

Резервн
ий 
капітал 

Нероз
по 
ділени
й 
прибут
ок 

Неоплане
ний 
капітал 

Вилуче
ний 
капітал 

Разо
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на 
початок 
року 

01
0 

9720 0 0 4787 0 -2676 0 0 1183
1 

Коригуванн
я: 

                    

Зміна 
облікової 
політики 

02
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

03
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 04
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригован
ий залишок 
на початок 
року 

05
0 

9720 0 0 4787 0 -2676 0 0 1183
1 

Переоцінка 
активів: 

                    

Дооцінка 
основних 
засобіви 

06
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
основних 
засобів 

07
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
незавершен
ого 
будівництва 

08
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершен
ого 
будівництва 

09
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
нематеріаль
них активів 

10
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріаль
них активів 

11
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  12
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний 
період 

13
0 

0 0 0 0 0 -409 0 0 -409 

Розподіл 
прибутку: 

                    

Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

14
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямуванн
я прибутку 
до 
статутного 
капіталу 

15
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахуванн
я до 
Резервного 
капіталу 

16
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  17
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 

                    

Внески до 
капіталу 

18
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборговано
сті з капіталу 

19
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  20
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 

                    

Викуп акцій 
(часток) 

21
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених 
акцій 
(часток) 

22
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених 
акцій 
(часток) 

23
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в 
капіталі 

24
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості 
акцій 

25
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інші зміни в 
капіталі: 

                    

Списання 
невідшкодов
аних збитків 

26
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
отримані 
активи 

27
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  28
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін 
в капіталі 

29
0 

0 0 0 0 0 -409 0 0 -409 

на кінець 
року 

30
0 

9720 0 0 4787 0 -3085 0 0 1142
2 

Примітки: 
Власний капiтал на початок року складав 11831 тис.грн. Змiни у власному капiталi у 2011 роцi 
вiдбулись за рахунок отриманого збитку у розмiрi 409 тис.грн. Таким чином, власний капiтал на 
кiнець 2011 року становить 11422 тис.грн. 

 

  



Примітки 

I. Нематеріальні активи 
Групи  нематеріальн

их  активів 

Код 

ряд

ка 

Залишок на 

початок року 

Надій

шло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка+, 

переоцінка-) 

Вибуло за рік Нарахо

вано 

амортиз

ації за 

рік 

Втрати 

від 

зменше

ння 

корисн

ості за 

рік 

Інші зміни за рік Залишок на 

кінець року 

первісна 

(переоцін

ена) 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісна 

(переоцін

ена) 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісна 

(переоцін

ена) 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісна 

(переоцін

ена) 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісна 

(переоцін

ена) 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

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

Права користування 

природніми 

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 знаки для 

товарів та послуг 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти 

промислової 

власності 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторські та суміжні 

з ними права 

050 18 13 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 17 

Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші нематеріальні 

активи 

070 30 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0 39 5 

Разом 080 48 13 9 0 0 0 0 9 0 0 0 57 22 

Із рядка 080 

графа 14 

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження рав власності (081) 0 

  вартість оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0 

  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

Із рядка 080 

графа 5 

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового 

фінансування 

(084) 0 

Із рядка 080 

графа 15 

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 

права власності 

(085) 0 

Середня чисельність працівників чол. 

II. Основні засоби 
Групи  основ

них  засобів 

Ко

д 

ря

дк

а 

Залишок на 

початок року 

Наді

йшл

о за 

рік 

Переоцінка 

(дооцінка+, 

переоцінка-) 

Вибуло за рік Нарах

овано 

аморт

изації 

за рік 

Втрат

и від 

змен

шенн

я 

корис

ності 

за рік 

Інші зміни за 

рік 

Залишок на 

кінець року 

у тому числі 

первісна(пе

реоцінена) 

вартість 

зн

ос 

первісна(пе

реоцінена) 

вартість 

зн

ос 

первісна(пе

реоцінена) 

вартість 

зн

ос 

первісна(пе

реоцінена) 

вартість 

зн

ос 

первісна(пе

реоцінена) 

вартість 

зн

ос 

одерж

ані за 

фінан

совою 

перед

ані в 

опера

тивну 

первісна(пе

реоцінена) 

варість 

зн

ос 



оренд

ою 

оренд

у 

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

Земельні 

ділянки 

10

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвестиційна 

нерухомість 

10

5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні 

витрати на 

поліпшення 

земель 

11

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, 

споруди та 

передавальн

і пристрої 

12

0 

9430 52

38 

190 0 0 0 0 452 0 0 0 9620 56

90 

0 0 610 0 

Машини та 

обладнання 

13

0 

21322 11

54

7 

933 0 0 9 9 1285 0 0 0 22246 12

82

3 

0 0 0 0 

Транспортні 

засоби 

14

0 

14386 92

17 

771 0 0 0 0 692 0 0 0 15157 99

09 

0 0 0 0 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

15

0 

139 87 141 0 0 0 0 31 0 0 0 280 11

8 

0 0 0 0 

Робоча і 

продуктивна 

худоба 

16

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні 

насадження 

17

0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Інші основні 

засоби 

18

0 

79 14 13 0 0 0 0 8 0 0 0 92 22 0 0 0 0 

Бібліотечні 

фонди 

19

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні 

активи 

20

0 

53 53 42 0 0 0 0 42 0 0 0 95 95 0 0 0 0 

Тимчасові 

(нетитульні) 

споруди 

21

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні 

ресурси 

22

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна 

тара 

23

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети 

прокату 

24

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

25

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Разом 26

0 

45411 26

15

6 

2090 0 0 9 9 2510 0 0 0 47492 28

65

7 

0 0 610 0 

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним 

законодавством обмеження прав власності 

(261) 0 

                                  вартість оформлених в 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) 827 

                                  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0 

                                  вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0 

                                  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок 

надзвичайних подій 

(2651) 0 

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

фінансування 

(266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0 

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

З рядка 105 графа 14 звартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою 

вартістю 

(269) 0 

III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції 

3. Капітальні інвестиції 

 Найменування показника  Код За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 0 0 

Придбання (виготовлення) 

основних засобів 

290 2048 0 

Придбання (виготовлення) 

інших необоротних 

матеріальних активів 

300 42 0 

Придбання (створення) 

нематеріальних активів 

310 9 0 

Формування стада 320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 2099 0 

 



З рядка 340 графа 3 

                                капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість 

(341) 0 

                                    фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

4. Фінансові інвестиції 

 Найменування показника  Код За рік На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за 

методом участі в капіталі: 

        

асоційовані підприємства 350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції 

в: 

        

частки і паї у статутному 

капіталі інших підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0 

 

Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

                                        за собівартістю 

(421) 0 

                                        за справедливою вартістю (422) 0 

                                        за амортизованою собівартістю (423) 0 

Із рядка 220 гр.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 Доходи Витрати 

1 2 3 4 



А. Інші операційні доходи і 

витрати 

      

Операційна оренда активів 440 0 0 

Операційна курсова різниця 450 286 239 

Реалізація інших оборотних 

активів 

460 276 249 

Штрафи, пені, неустойки 470 0 17 

Утримання об'єктів житлово-

комунального і соціально-

культурного призначення 

480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 35746 36032 

у тому числі: відрахування до 

резерву сумнівних боргів 

491 X 135 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

Б. Доходи і витрати від участі 

в капіталі за інвестиціями в: 

      

  асоційовані підприємства 500 0 0 

  дочірні підприємства 510 0 0 

  спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і 

витрати 

      

Дивіденди 530 0 X 

Проценти 540 X 0 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 0 693 

Г. Інші доходи і витрати       

Реалізація фінансових 

інвестицій 

570 0 0 

Реалізація необоротних активів 580 0 0 

Реалізація майнових комплексів 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 0 



Інші доходи і витрати 630 54 0 

 

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 діяльності 

(633) 0 

VI-VII. Грошові кошти та забезпечення 

Найменування показника Код На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 4 

Поточний рахунок банку 650 316 

Інші рахунки в банку (акредитиви 

,чекові книжки) 

660 100 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 420 

Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких 

обмежено 

(691) 0 

Види 

забезпечень 

Код 

рядк

а 

Залишок 

забезпеченн

я на початок 

року 

Збільшення 

забезпечення 

Сума 

забезпеченн

я, що 

використана 

протягом 

року 

Невикористан

а сума 

забезпечення

, що 

сторнована у 

звітному 

періоді 

Сума 

очікуваного 

відшкодуванн

я витрат 

іншою 

стороною, що 

врахована 

при оцінці 

забезпечення 

Залишок 

забезпечен

ь на кінець 

року створення 

забезпеченн

я 

додаткови

х 

відрахуван

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення 

на виплату 

відпусток 

працівникам 

710 176 389 0 0 0 0 565 

Забезпечення 

наступих витрат 

на додаткове 

пенсійне 

забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 



Забезпечення 

наступих витрат 

на виконання 

гарантійних 

зобов'язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 

наступих витрат 

на 

реструктуризаці

ю 

740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 

наступих 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 54 135 0 3 0 0 186 

Разом 780 230 524 0 3 0 0 751 

VIII. Запаси 

 Найменування 

показника  
Код 

рядка 

Балансова 

вартість на 

кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення 

чистої 

вартості 

реалізації* 

уцінка 

Сировина і матеріали 800 583 0 0 

Купівельні 

напівфабрикати та 

комплектуючі вироби 

810 0 0 0 

Паливо 820 104 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 

Будівельні матеріали 840 0 0 0 

Запасні частини 850 1936 0 0 

Матеріали 

сільськогосподарського 

призначення 

860 0 0 0 

Тварини на вирощуванні 

та відгодівлі 

870 0 0 0 



Малоцінні та 

швидкозношувані 

предмети 

880 133 0 0 

Незавершене 

виробництво 

890 0 0 0 

Готова продукція 900 4117 0 0 

Товари 910 51 0 0 

Разом 920 6924 0 0 

 

Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова вартість запасів: 

                                        відображених за чистою вартістю реалізації 

(921) 0 

                                        переданих у переробку (922) 0 

                                        оформлених в заставу (923) 0 

                                        переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0 

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

IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти 

 Найменування 

показника  
Код 

рядка 

Всього на 

кінець 

року 

у т.ч. за строками 

непогашення 

до 12 

місяців 

від 12 до 

18 

місяців 

від 18 до 

36 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

940 1405 0 0 0 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

950 517 0 0 0 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 164 

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

10. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код 

рядка 

Сума 

1 2 3 



Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 

   

Визнано заборгованістю винних осіб у 

звітному році 
970 0 

   

Сума нестач і втрат, остаточне рішення 

щодо винуватців, за якими на кінець року 

не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980 0 

   

11. Будівельні контракти 

Найменування показника Код 

рядка 

Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними 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 будівельними 

контрактами 

1160 0 

   

XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації 

Найменування показника Код 

рядка 

Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 435 



Відстрочені податкові активи:     

   на початок звітного року 1220 0 

   на кінець звітного року 1225 0 

Відстрочені податкові зобов'язання:     

   на початок звітного року 1230 1113 

   на кінець звітного року 1235 918 

Включено до Звіту про фінансові результати - 

усього 

1240 630 

у тому числі:     

   поточний податок на прибуток 1241 435 

   зменшення (збільшення) відстрочених 

податкових активів 

1242 0 

   зменшення (збільшення) відстрочених 

податкових зобов'язань 

1243 195 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

у тому числі:     

   поточний податок на прибуток 1251 0 

   зменшення (збільшення) відстрочених 

податкових активів 

1252 0 

   зменшення (збільшення) відстрочених 

податкових зобов'язань 

1253 0 

13. Використання амортизаційних відрахувань. 

Найменування показника Код 

рядка 

Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 2099 

Використано за рік - усього 1310 2099 

в тому числі на:     

   будівництво об'єктів 1311 0 

   придбання (виготовлення) та поліпшення 

основних засобів 

1312 2090 

      з них машини та обладнання 1313 933 

   придбання (створення)нематеріальних активів 1314 9 



   погашення отриманих на капітальні інвестиції 

позик 

1315 0 

  1316 0 

  1317 0 

XIV. Біологічні активи 

Групи  біоло

гічних 

активів 

Код 

ряд

ка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за 

справедливою вартістю 

Залишок на 

початок року 

Надій

шло 

за рік 

Вибуло за рік Нарахо

вано 

амортиз

ації за 

рік 

Втрати 

від 

зменше

ння 

корисн

ості за 

рік 

вигоди 

від 

відновл

ення 

корисно

сті 

Залишок на 

кінець року 

зали

шок 

на 

почат

ок 

року 

надій

шло 

за рік 

зміни 

варто

сті за 

рік 

вибу

ло 

за 

рік 

зали

шок 

на 

кінец

ь 

року 

перві

сна 

вартіс

ть 

накопич

ена 

амортиз

ація 

перві

сна 

вартіс

ть 

накопич

ена 

амортиз

ація 

перві

сна 

вартіс

ть 

накопич

ена 

амортиз

ація 

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

1 Довгостр

окові 

біологічні 

активи - 

усього 

141

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 в тому 

числі: 

                

3 робоча 

худоба 

141

1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

продуктивна 

худоба 

141

2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

багаторічні 

насадження 

141

3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 141

4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 інші 

довгостроко

ві біологічні 

активи 

141

5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Поточні 

біологічні 

активи - 

усього 

142

0 

0  0 0   0 0 0  0 0 0 0 0 

9 в тому 

числі: 

                

10 тварини 

на 

вирощуванні 

та відгодівлі 

142

1 

0  0 0   0 0 0  0 0 0 0 0 



11 біологічні 

активи в 

стані 

біологічних 

перетворень 

142

2 

0  0 0   0 0 0  0 0 0 0 0 

12 142

3 

0  0 0   0 0 0  0 0 0 0 0 

13 інші 

поточні 

біологічні 

активи 

142

4 

0  0 0   0 0 0  0 0 0 0 0 

14 Разом 143

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14: 

                                         

(1431) 0  

                                         ( )   

З рядка 1430 графа 6 і графа 16:                                         (1432) 0  

                                         ( )   

З рядка 1430 графа 11 і графа 17                                         (1433) 0  

                                         ( )   

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та 

додаткових біологічних активів 

Найменування 

показника 

Код 

рядк

а 

Вартість 

первісног

о 

визнання 

Витрати, 

пов'язані з 

біологічними 

перетворенням

и 

Результат 

від 

первісного 

визнання 

Уцінк

а 

Виручка 

від 

реалізац

ії 

Собівартіст

ь реалізації 

Фінансовий 

результат 

(прибуток +, збиток 

-) від 

дохі

д 

витрат

и 

реалізац

ії 

первісног

о 

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 

в тому числі:           

зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  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 

в тому числі:           

приріст живої маси - 

усього 

1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   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 

Сільськогосподарсь

ка продукція та 

додаткові біологічні 

активи - разом 

1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


