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

( посада  ) ( підпис  ) ( прізвище , ім 'я, по  батькові  керівника )

Дата

Річна інформація  емітента  цінних  паперів

1.1. Повне  найменування  емітента Приватне  акцiонерне  товариство "Слов 'янский  крейдовапняний  завод"

1.2. Організаційно -правова  форма  емітента

1.4. Місцезнаходження  емітента

1.3. Ідентифікаційний  код за  ЄДРПОУ  емітента 00290587

84162   Слов 'янський  смт . Черкаське не  має

Приватне  акціонерне  товариство

Директор Стрельцов  Володимир  Iзосимович

07.12.2012МП

Титульний аркуш

Додаток  37 до Положення  про  розкриття  інформації емітентами  цінних  паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський  код,  телефон  та факс емітента (067) 621-67-86 (067) 621-64-87

2.1. Річна інформація  розміщена  у загальнодоступній  інформаційній  базі  даних Комісії

2. Дані про  дату та місце  оприлюднення  річної інформації

2.3. Повідомлення
розміщено  на сторінці

smiz.com.ua 10.12.2012
Дата(адреса сторінки  в  мережі  Інтернет)

08.12.2012
Дата

за 2011 рік

2.2. Річна інформація  опублікована  у 235 Бюлетень  Ц iнн i папери України 10.12.2012
Датаномер  та найменування  офіційного  друкованого видання

1.6. Електронна  поштова  адреса емітента Pratskvz@ukr.net

mailto:Pratskvz@ukr.net


а) ідентифікаційні  реквізити , місцезнаходження  емітента ; X

Зміст
Відмітьте (Х), якщо  відповідна  інформація  міститься  у річній  інформації

30. Примітки: Пункт 1д Вiдомостi щодо належностi емiтента до будьяких об'єднань пiдприємств не

1. Основні  відомості  про  емітента :

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 ;

ґ) інформація  про  викуп  власних акцій  протягом  звітного  періоду ;
д) інформація  щодо  виданих  сертифікатів  цінних паперів .
10. Опис  бізнесу . X
11. Інформація про  майновий  стан та фінансово -господарську діяльність емітента :
а) інформація  про  основні  засоби  емітента  (за  залишковою  вартістю ); X
б) інформація  щодо  вартості  чистих  активів  емітента ; X
в ) інформація  про  зобов 'язання емітента . X

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 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 (ї) протоколу (ів ) загальних зборів  емітента , що  проводились  у звітному  році  (для акціонерних  товариств ) 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  емісії  цільових  облігацій підприємств , виконання  зобов 'язань за  якими
    здійснюється  шляхом передачі  об 'єкта (частини  об 'єкта) житлового  будівництва) .

г) інформація  про  похідні  цінні папери

г) інформація  про  обсяги виробництва  та реалізації основних  видів  продукції X
ґ) інформація  про  собівартість  реалізованої  продукції X



заповнюється. Пiдприємство не входить до будьяких об'єднань.
Пункт 1е. Iнформацiя про рейтинговi агенства не заповнюється. Товариство не має стратегiчного
значення для економiки та безпеки держави i не займає монопольне становище, тому i не
користувалося послугами рейтингових агенств.
Пункт 1є Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється акцiонерними товариствами
згiдно закону. 
Пункт 7. За 2011 рiк дивiденди не нараховувались та не сплачувались. Цей роздiл не заповнено.
Пукнкти 9 б-д.  Товариство протягом 2011 року не здiйснювало та не реєструвало випуск облiгацiй,
власних акцiй та iнших цiнних паперiв,  викупу власних акцiй не було. 
Пункт 12 Гарантiї третiх осiб за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутнi. Iнформацiя не
заповнюється
Пункт 15 Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється. Випуску не було.
Пункт 16 а-г Iнформацiя про селад структуру та розмiр iпотечного покриття. Випуску iпотечних
облiгацiй не було.
Пункт 17-24 Не заповнюються. Випуск рiзноманiтних цiнних паперiв не проводився. 
Пункт 28. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до международних стандартiв не готувалась. 
Пункт 29. Випуск цiльових облiгацiй Товариством не здiйснювалась.



3. Основні  відомості  про  емітента

3.1.1.Повне  найменування Приватне  акцiонерне  товариство "Слов 'янский  крейдовапняний  завод"

3.1.4. Область, район  Слов 'янський

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження  емітента

3.1.2. Скорочене  найменування ПрАТ  "Слов 'янский  крейдо -вапняний  завод"

3.1.3. Організаційно -правова  форма Приватне  акціонерне  товариство

3.1.5. Поштовий  індекс 84162
3.1.6. Населений  пункт смт . Черкаське
3.1.7. Вулиця, будинок не  має



3.2.1. Серія  і  номер  свідоцтва A01334383
3.2.2. Дата державної реєстрації 08.12.1994

3.2.4. Зареєстрований  статутний  капітал (грн.)         1200.70

3.2. Інформація  про  державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що  видав  свідоцтво СЛОВ 'ЯНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМ IН IСТРАЦ IЯ
ДОНЕЦЬКО I ОБЛАСТ I

3.2.5. Сплачений  статутний  капітал (грн.)         1200.70



3.3.2. МФО  банку 377078

3.3. Банки, що  обслуговують емітента

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

КФ  ПАТ  "Брокбизнесбанк"

3.3.5. МФО  банку 377078

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

КФ  ПАТ  "Брокбизнесбанк"
3.3.3. Поточний  рахунок 26003217501001

3.3.6. Поточний  рахунок 26003217501001



3.4. Основні  види  діяльності

26.52.0 ВИРОБНИЦТВО  ВАПНА
14.12.0 ВИДОБУВАННЯ  ВАПНЯКУ , ГIПСУ  ТА КРЕЙДИ
51.53.2 ОПТОВА  ТОРГIВЛЯ  БУДIВЕЛЬНИМИ  МАТЕР IАЛАМИ



3.5. Інформація  про  одержані ліцензії (дозволи) на окремі  види  діяльності
Вид діяльності Державний  орган, що  видав Дата

закінчення  дії
ліцензії

(дозволу )

Дата видачіНомер  ліцензії
(дозволу )

1 4 532
Здiйснення  розробок  корисних  копалин 513 23.04.1996 державна служба геологiї 23.04.2016
Опис Виробництво  вапна  та крейди  потребуэ  наявност i сировини . По  закiнченн i терм iну дii лiценз ii плануэться ii продовження .
Дозв iл на продовження  виконання  роб iт п iдвищенно i
небезпеки

1201.06.30-14.12.0 11.05.2006 Держпромг iзнагляд 11.05.2011

Опис Добича  крейди  та виробництво  вапна  повязана  з  роботами  п iдвищенно i небезпеки . Ця  лiценз iя дозволяэ  нам  проводити  iх. По  закiнченн i терм iну дii лiценз ii
плануэться ii продовження .

Дозв iл на продовження  виконання  роб iт п iдвищенної
небезпеки

1571.11.14-14.12.0 05.09.2011 Держгiрпромнагляд 05.09.2016

Опис Добича  крейди  та виробництво  вапна  пов _язана з  роботами  п iдвищенної  небезпеки . Ця  лiценз iя дозволяє  нам  проводити  їх. Отримана  на зам iну Дозволу
1201.06.30-14.12.0. В пер iод з  12.05.2011р по  04.09.2011р роботи  п iдвищеної  небезпеки  не  проводились . По  закiнченн i терм iну дiї лiценз iї планується її
продовження .



4. Інформація  про  засновників та/або учасників емітента  та кількість і вартість акціій ( розміру  часток, паїв )

Найменування  юридичної  особи  засновника  та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або  учаснику (від
загальної кількості )

Код  за
ЄДРПОУ
засновника

та/або
учасника

Місцезнаходження

  0.000000000000

Прізвище , ім `я, по  батькові  фізичної  особи
Відсоток акцій

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

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

Савченко  Володимир  Iллiч - акцiонер  83.717831265095д/н
Оганесян Св iтлана Анушеван iвна  - акцiонер   1.540767885400д/н
Красильникова  Ярослава  Володимир iвна  - акцiонер  14.741400849505д/н

Усього   100.000000000000



5. Інформація  про  чисельність працівників  та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв у 2011 роцi облiкового складу (осiб) - 102
чол. 
У зв'язку iз сезонним характером роботи пiдприємства чисельнiсть працiвникiв на кiнець
року склала 46 чол.
Середнья численнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом
(осiб) - 0 чел. 

За останнi рокiв кiлькiсть працiвникiв була такою 
                             усього                   IТР          працiвники 
2003                      435                         40                      394 
2004                      377                         37                     340 
2005                      343                         31                      312 
2006                      267                         23                      244 
2007                      219                         23                      196 
2008                      225                         25                     200 
2009                      120                         24                       96
2010                      131                        26                        105
2011                      102                          24                      78

Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) не було . Також
на пiдприємтсвi немає працiвникiв якi мають значний вплив на фiнансово-господарську
дiяльнiсть. 
Фонду оплати працi у 2011 роцi склав 2108  тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився
вiдносно попереднього року на 36,8 тис. грн. 
Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента: 
у 2012 роцi пiдприємством запланована кадрова програма, до якої входять такi заходи: 
- збiльшення заробiтної плати за рахунок пiдвищення ефективностi працi робiтникiв.
- зростання квалiфiкацiї робiтникiв за рахунок навчання робiтникiв пiдприємства на базi
вузiв, навчальних комбiнатiв.
- забезпечення працiвникiв засобами iндивiдуального захисту та спецодягом.
- оздоровлення працiвникiв у  профiлактично-лiкувальних закладах.
- Пiдвищення культури виробництва працiвникiв шляхом проведення лекцiй, семiнарiв з
правил охорони працi, поводження з вiдходами та iнш.



6. Інформація  про  посадових осіб  емітента
6.1. Інформація  щодо  освіти  та стажу  роботи   посадових  осіб

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

д/н

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

Павенко  Олександр Панасович

6.1.1. Посада Замiсник  Голови  Наглядовоi Ради

6.1.5. Освіта Вища , Харкiвський Державний Ун iверситет , екрном iка пiдрприємства

6.1.4. Рік народження 1960

6.1.6. Стаж керівної  роботи  (років ) 15

6.1.7. Найменування  підприємства   та
попередня   посада ,  яку займав

Директор  ТОВ "Жан "

6.1.8. Опис            Зобов "язаний: - укладення  трудових  контрактiв з посадовими  особами  Товариства (Директором ,
його заступниками, особами , визначеними  по  пiдлеглостi вiдпов iдно  до  структури  управлiння );
делегування частини своїх повноважень  Директоров i Товариства на пiдставi рiшень  Наглядової Ради з
визначенням  терм iну  таких повноважень ;
- затвердження в межах  своєї компетенц iї положень , якими  регулюються питання , пов 'язанi з дiяльн iстю
товариства; 
- пiдготовка порядку  денного  загальних зборiв, прийняття  рiшення  про  дату їх проведення  та про  включення
пропозиц iй до  порядку  денного , кр iм  скликання  акцiонерами  позачергових загальних зборiв; 
- прийняття  рiшення  про  проведення  чергових  та позачергових загальних зборiв на вимогу  акцiонер iв або за
пропозиц iєю виконавчого органу; 
- прийняття  рiшення  про  анулювання акцiй чи  продаж ранiше  викуплених  товариством  акцiй; 
- прийняття  рiшення  про  розм iщення  товариством  iнших  ц iнних  паперiв, кр iм  акцiй; 
- прийняття  рiшення  про  викуп  розм iщених  товариством  iнших , кр iм  акцiй, ц iнних  паперiв; 
- затвердження ринкової  вартостi майна у  випадках, передбачених  цим  Законом  України "Про  акцiонерн i
товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року );
- обрання  та вiдкликання  повноважень  Директора; 
- затвердження умов  цив iльно-правових, трудового  договору , який  укладатиметься з Директором , встановлення
розм iру  його винагороди; 
- прийняття  рiшення  про  вiдсторонення  Директора вiд виконання  його повноважень  та обрання  особи , яка
тимчасово  здiйснюватиме  повноваження  Директора; 
- обрання  та припинення  повноважень  голови i член iв iнших  органiв товариства; 
- обрання  реєстрацiйної ком iсiї, за винятком  випадкiв, встановлених  Законом  України "Про  акцiонерн i
товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ); 
- обрання  аудитора товариства та визначення умов  договору , що  укладатиметься з ним , встановлення  розм iру
оплати його послуг; 
- визначення дати складення  перел iку  ос iб , як i мають право на отримання  див iденд iв, порядку  та строк iв виплати
див iденд iв у  межах  граничного строку , визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про  акцiонерн i
товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ); 
- визначення дати складення  перел iку  акцiонер iв, як i мають бути  пов iдомлен i про  проведення  загальних зборiв
вiдпов iдно  до  частини першої статтi 35 Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008
року ) та мають право на участь у  загальних зборах вiдпов iдно  до  статтi 34 Закону України "Про  акцiонерн i
товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ); 
- вир iшення  питань про  участь товариства у  промислово -ф iнансових групах та iнших  об 'єднаннях, про
заснування iнших  юридичних  ос iб ; 
- вир iшення  питань, передбачених  частиною четвертою  статтi 84 цього Закону України "Про  акцiонерн i
товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ), в разi злиття, приєднання, под iлу , вид iлу  або перетворення
товариства; 
- прийняття  рiшення  про  вчинення  значних правочинiв у  випадках, передбачених  частиною першою  статтi 70
Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ); 
- визначення ймов iрност i визнання товариства неплатоспроможним  внаслiдок  прийняття  ним  на себе  зобов'язань



або їх виконання , у  тому  числ i внаслiдок  виплати див iденд iв або викупу  акцiй; 
- прийняття  рiшення  про  обрання  оц iнювача майна товариства та затвердження умов  договору , що
укладатиметься з ним , встановлення  розм iру  оплати його послуг; 
- прийняття  рiшення  про  обрання  (замiну ) реєстратора власникiв iменних  ц iнних  паперiв товариства або
депозитарiя  ц iнних  паперiв та затвердження умов  договору , що  укладатиметься з ним , встановлення  розм iру
оплати його послуг; 
- надсилання в порядку , передбаченому  статтею 65 Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд
17.09.2008 року ), пропозиц iй акцiонерам  про  придбання  особою  (особами , що  дiють спiльно) значного пакета акцiй
вiдпов iдно  до  статей 64 i 65 Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ); 
- визначення ймов iрност i визнання товариства неплатоспроможним  внаслiдок  прийняття  ним  на себе  зобов'язань
або їх виконання , у  тому  числ i внаслiдок  виплати див iденд iв або викупу  акцiй;
- прийняття  рiшення  про  обрання  оц iнювача майна товариства та затвердження умов  договору , що
укладатиметься з ним , встановлення  розм iру  оплати його послуг;
- прийняття  рiшення  про  обрання  (замiну ) реєстратора власникiв iменних  ц iнних  паперiв товариства або
депозитарiя  ц iнних  паперiв та затвердження умов  договору , що  укладатиметься з ним , встановлення  розм iру
оплати його послуг;
- надсилання в  порядку ,  передбаченому   статтею 65 Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд
17.09.2008 року ), пропозиц iй акцiонерам  про  придбання  особою  (особами , що  дiють спiльно) значного пакета акцiй
вiдпов iдно  до  статей 64 i 65 Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року );
- вир iшення  iнших  питань, що  належать до  виключної компетенц iї наглядової ради згiдно  iз законом або
статутом  акцiонерного  товариства. 
Винагороди як  замiсник  голови Наглядової ради у  2011 роц i не  отримував . У натуральнiй форм i виногорода не
отримувалась. Посадова особа судимостей  не  має за корислив i та посадовi злочини. Загальний стаж роботи  42
роки . В даний час об iймає посаду Заступника Голови  Наглядової Ради ПрАТ  "СКВЗ ". М iсце  роботи  - приватний
пiдприємець , м . Словянськ  Довженко  8. Згоди на розкриття  паспортних даних не  надавав

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

д/н

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

Оганесян Св iтлана Анушеван iвна

6.1.1. Посада Член  Наглядовоi Ради - корпоративний  секретар

6.1.5. Освіта Вища , Азейрбаджанський iнститут  народного господарства, органiзацiя
механ iзованної обробки  економ iчної iнформац iї

6.1.4. Рік народження 1955

6.1.6. Стаж керівної  роботи  (років ) 28

6.1.7. Найменування  підприємства   та
попередня   посада ,  яку займав

ВАТ "Слов 'янський  крейдовапняний  завод", Голова правлiння  до  2005 р.

6.1.8. Опис            Зобов "язаний: - дiяти  в iнтересах Товариства, керуватися  в своїх дiях  Законодавством України,
особисто  брати участь у  чергових  та позачергових засiданнях Ради, дотримуватись  встановлених  в Товариствi
Правил, виступати у  разi необх iдност i iнiц iатором  позачергових рев iзiй та аудиторських перев iрок .
Член  Наглядової Ради  має всi повноваження , як i вiднесен i до  компетенц iї Наглядової Ради, а саме: укладення
трудових  контрактiв з посадовими  особами  Товариства (Директором , його заступниками, особами , визначеними
по  пiдлеглостi вiдпов iдно  до  структури  управлiння );
делегування частини своїх повноважень  Директоров i Товариства на пiдставi рiшень  Наглядової Ради з
визначенням  терм iну  таких повноважень . 
- затвердження в межах  своєї компетенц iї положень , якими  регулюються питання , пов 'язанi з дiяльн iстю
товариства; 
- пiдготовка порядку  денного  загальних зборiв, прийняття  рiшення  про  дату їх проведення  та про  включення
пропозиц iй до  порядку  денного , кр iм  скликання  акцiонерами  позачергових загальних зборiв; 
- прийняття  рiшення  про  проведення  чергових  та позачергових загальних зборiв на вимогу  акцiонер iв або за
пропозиц iєю виконавчого органу; 



- прийняття  рiшення  про  анулювання акцiй чи  продаж ранiше  викуплених  товариством  акцiй; 
- прийняття  рiшення  про  розм iщення  товариством  iнших  ц iнних  паперiв, кр iм  акцiй; 
- прийняття  рiшення  про  викуп  розм iщених  товариством  iнших , кр iм  акцiй, ц iнних  паперiв; 
- затвердження ринкової  вартостi майна у  випадках, передбачених  цим  Законом  України "Про  акцiонерн i
товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року );
- обрання  та вiдкликання  повноважень  Директора; 
- затвердження умов  цив iльно-правових, трудового  договору , який  укладатиметься з Директором , встановлення
розм iру  його винагороди; 
- прийняття  рiшення  про  вiдсторонення  Директора вiд виконання  його повноважень  та обрання  особи , яка
тимчасово  здiйснюватиме  повноваження  Директора; 
- обрання  та припинення  повноважень  голови i член iв iнших  органiв товариства; 
- обрання  реєстрацiйної ком iсiї, за винятком  випадкiв, встановлених  Законом  України "Про  акцiонерн i
товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ); 
- обрання  аудитора товариства та визначення умов  договору , що  укладатиметься з ним , встановлення  розм iру
оплати його послуг; 
- визначення дати складення  перел iку  ос iб , як i мають право на отримання  див iденд iв, порядку  та строк iв виплати
див iденд iв у  межах  граничного строку , визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про  акцiонерн i
товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ); 
- визначення дати складення  перел iку  акцiонер iв, як i мають бути  пов iдомлен i про  проведення  загальних зборiв
вiдпов iдно  до  частини першої статтi 35 Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008
року ) та мають право на участь у  загальних зборах вiдпов iдно  до  статтi 34 Закону України "Про  акцiонерн i
товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ); 
- вир iшення  питань про  участь товариства у  промислово -ф iнансових групах та iнших  об 'єднаннях, про
заснування iнших  юридичних  ос iб ; 
- вир iшення  питань, передбачених  частиною четвертою  статтi 84 цього Закону України "Про  акцiонерн i
товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ), в разi злиття, приєднання, под iлу , вид iлу  або перетворення
товариства; 
- прийняття  рiшення  про  вчинення  значних правочинiв у  випадках, передбачених  частиною першою  статтi 70
Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ); 
- визначення ймов iрност i визнання товариства неплатоспроможним  внаслiдок  прийняття  ним  на себе  зобов'язань
або їх виконання , у  тому  числ i внаслiдок  виплати див iденд iв або викупу  акцiй; 
- прийняття  рiшення  про  обрання  оц iнювача майна товариства та затвердження умов  договору , що
укладатиметься з ним , встановлення  розм iру  оплати його послуг; 
- прийняття  рiшення  про  обрання  (замiну ) реєстратора власникiв iменних  ц iнних  паперiв товариства або
депозитарiя  ц iнних  паперiв та затвердження умов  договору , що  укладатиметься з ним , встановлення  розм iру
оплати його послуг; 
- надсилання в порядку , передбаченому  статтею 65 Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд
17.09.2008 року ), пропозиц iй акцiонерам  про  придбання  особою  (особами , що  дiють спiльно) значного пакета акцiй
вiдпов iдно  до  статей 64 i 65 Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ); 
- визначення ймов iрност i визнання товариства неплатоспроможним  внаслiдок  прийняття  ним  на себе  зобов'язань
або їх виконання , у  тому  числ i внаслiдок  виплати див iденд iв або викупу  акцiй;
- прийняття  рiшення  про  обрання  оц iнювача майна товариства та затвердження умов  договору , що
укладатиметься з ним , встановлення  розм iру  оплати його послуг;
- прийняття  рiшення  про  обрання  (замiну ) реєстратора власникiв iменних  ц iнних  паперiв товариства або
депозитарiя  ц iнних  паперiв та затвердження умов  договору , що  укладатиметься з ним , встановлення  розм iру
оплати його послуг;
- надсилання в  порядку ,  передбаченому   статтею 65 Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд
17.09.2008 року ), пропозиц iй акцiонерам  про  придбання  особою  (особами , що  дiють спiльно) значного пакета акцiй
вiдпов iдно  до  статей 64 i 65 Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року );
- вир iшення  iнших  питань, що  належать до  виключної компетенц iї наглядової ради згiдно  iз законом або
статутом  акцiонерного  товариства.
Винагороди як  Член  Наглядової ради у  2011 роц i не  отримувала. У натуральнiй форм i виногорода не
отримувалась. Посадова особа судимостей  не  має за корислив i та посадовi злочини. Загальний стаж роботи  34
роки . В даний час об iймає посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ  "СКВЗ ". Не  працює, пенс iонер . Згоди на
розкриття  паспортних даних не  надавав



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

д/н

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

Iсик  Людмила  Микола iвна

6.1.1. Посада Головний  бухгалтер

6.1.5. Освіта Краматорський комерц iйний  техн iкум , Словянський  державний
педагогiчний  ун iверс iтет , економ iст бухгалтер

6.1.4. Рік народження 1976

6.1.6. Стаж керівної  роботи  (років ) 8

6.1.7. Найменування  підприємства   та
попередня   посада ,  яку займав

ВАТ "Слов 'янський  крейдовапняний  завод" замiсник  головного бухгалтера

6.1.8. ОписЗобов "язаний: Своєчасно  та квалiф iковано виконувати  свої функц iональнi обов 'язки;
o здiйснювати методичне  кер iвництво  i координац iю дiяльност i роботи  всiх дiлянок  пiдприємства з розробки
перспективних  i поточних  планiв, а також заходи по  вдосконаленню  господарського механ iзму, економ iчної
роботи , виявлення  та використання  внутр iшньогосподарських резервiв;
o органiзовувати ф iнансову дiяльн iсть пiдприємства з метою  забезпечення ф iнансовими  ресурсами  завдань плану,
своєчасностi платежiв по  зобов'язанням  у  бюджети  вiдпов iдних  рiвн iв;
o визначати розм iри  доход iв i витрат, кредитн i взаємовiдносини ;
o органiзовувати впровадження  та функц iонування  програмного продукту  1С : П iдприємство , в сфер i
бухгалтерського, податкового обл iку  та аналiзу господарської дiяльност i, рацiональної бухгалтерської та
обл iкової документац iї, що  застосовується на пiдприємств i;
o удосконалювати методи  ф iнансового управлiння  пiдприємством ;
o впроваджувати iнновац iйн i програмнi продукти  ф iнансового менеджменту , обл iку  та звiтност i;
o будувати стабiльнi вiдносини  з банкiвськими  структурами  щодо  можливого  залучення короткострокового  i
довгострокового  капiталу;
o визначити можлив iсть використання  альтернативних ф iнансових стратегiй;
o контролювати  "робочий  капiтал", гнучкiсть структури  капiталу, витрати;
o керувати роботою  по  своєчасному  формуванню  договiрних  вiдносин  з постачальниками i споживачами до  01
грудня поточного  року ;
o органiзовувати та аналiзувати процес  укладання та переукладання  договор iв зi стратегiчними  партнерами
виробництва  при  можливих  змiн  умов  спiвпрацi;
o контролювати  виконання  законодавчих актiв України щодо  ф iнансової дiяльност i пiдприємства;
o забезпечувати та стимулювати  виконання  прогнозу надходжень грошових  кошт iв вiд споживачiв;
o вивчати, аналiзувати i оц iнювати ситуацiю на ринку  по  стратегiчним  споживачам;
o здiйснювати кер iвництво  по  формуванню  ф iнансового плану на наступний рiк  до  15 грудня поточного  року ;
o органiзовувати i контролювати  економ iчний  супров iд ф iнансової та господарської дiяльност i пiдприємства;
вiдстежувати змiну  ф iнансового ринку  i стратегiй ф iнансових iнститут iв;
контролювати  виконання  договiрних  вiдносин  з пiдрядними  органiзацiями  та постачальниками в рамках певної
даним  контрактом  сфери  вiдпов iдальностi; визначати посадовi права та обов 'язки працiвник iв бухгалтерiї;
беззастережно виконувати  вимоги , вказiвки  i розпорядження  Адм iнiстрацiї, як i мають вiдношення  до  виконання
Прац iвником  функц iй, передбачених  цим  контрактом , якщо  ц i вимоги , вказiвки  i розпорядження  не  суперечать
умовам  контракту i чинному  законодавству;
виконувати  всi функц iональнi вимоги , визначенi Положенням  про  пiдроздiл та посадовою  iнструкц iєю по  данiй
профес iї;
вивчати, опановувати i здiйснювати робоч i процеси  вiдпов iдно  до  вимог  iнтегрованої системи  менеджменту
якост i та еколог iї вiдпов iдної стандартам 180 -9001 i 180 14001;
волод iти навичками роботи  з програмним  забезпеченням  на ПК  в рамках локальної мереж i ВАТ "СМ IЗ";
пост iйно  пiдвищувати  рiвень  знань, як  за межами  пiдприємства, так i шляхом  самоосв iти;
нести  вiдпов iдальнiсть за розвиток i формування  кадрового потенц iалу у  пiдпорядкованому  пiдроздiлi;
виконувати  трудовий  розпорядок , правила охорони  працi та техн iки  безпеки ; мати навички волод iння
органiзацiйною  техн iкою ;



дотримуватися  конф iденц iйност i та комерц iйну  таємницю , вiдноситься  до  його посадових обов 'язкiв i робот i
сусп iльства в ц iлому ;
брати участь у  здiйсненн i iдентиф iкацiї та ранжуваннi еколог iчних  аспектiв пiдроздiлу .
дотримання  правил роботи  з твердими  вiдходами ;
контролювати  дотримання  пiдлеглими  виконання  Природоохоронною  пол iтики , процедур  iнтегрованої системи
менеджменту  якост i та еколог iї;
Умови  дiяльност i та матер iальне забезпечення Головного  бухгалтера визначаються у  контрактi. У натуральнiй
форм i виногорода не  отримувалась. Посадова особа судимостей  не  має за корислив i та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи  15 рок iв. В даний час об iймає посаду Головного  бухгалтера ПрАТ  "СКВЗ ".  Згоди на
розкриття  паспортних даних не  надавала.

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

д/н

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

Савченко  Ганна Як iвна

6.1.1. Посада Член  Наглядовоi Ради - кер iвник  представництва в м . Слов `янськ

6.1.5. Освіта Харкiвський Український  пол iтехн iчний  iнститут , хiм iчна технолог iя
керам iки  та огнеупор iв

6.1.4. Рік народження 1948

6.1.6. Стаж керівної  роботи  (років ) 32

6.1.7. Найменування  підприємства   та
попередня   посада ,  яку займав

Слов `янський  керам iчний  комб iнат, Зам. директора  з якост i, кер iвник  ВТК,
кер iвник  вiддiлу  маркетингу  до  2005 р.

6.1.8. Опис            Зобов "язаний: - - укладення  трудових  контрактiв з посадовими  особами  Товариства
(Директором , його заступниками, особами , визначеними  по  пiдлеглостi вiдпов iдно  до  структури  управлiння );
делегування частини своїх повноважень  Директоров i Товариства на пiдставi рiшень  Наглядової Ради з
визначенням  терм iну  таких повноважень ;
- затвердження в межах  своєї компетенц iї положень , якими  регулюються питання , пов 'язанi з дiяльн iстю
товариства; 
- пiдготовка порядку  денного  загальних зборiв, прийняття  рiшення  про  дату їх проведення  та про  включення
пропозиц iй до  порядку  денного , кр iм  скликання  акцiонерами  позачергових загальних зборiв; 
- прийняття  рiшення  про  проведення  чергових  та позачергових загальних зборiв на вимогу  акцiонер iв або за
пропозиц iєю виконавчого органу; 
- прийняття  рiшення  про  анулювання акцiй чи  продаж ранiше  викуплених  товариством  акцiй; 
- прийняття  рiшення  про  розм iщення  товариством  iнших  ц iнних  паперiв, кр iм  акцiй; 
- прийняття  рiшення  про  викуп  розм iщених  товариством  iнших , кр iм  акцiй, ц iнних  паперiв; 
- затвердження ринкової  вартостi майна у  випадках, передбачених  цим  Законом  України "Про  акцiонерн i
товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року );
- обрання  та вiдкликання  повноважень  Директора; 
- затвердження умов  цив iльно-правових, трудового  договору , який  укладатиметься з Директором , встановлення
розм iру  його винагороди; 
- прийняття  рiшення  про  вiдсторонення  Директора вiд виконання  його повноважень  та обрання  особи , яка
тимчасово  здiйснюватиме  повноваження  Директора; 
- обрання  та припинення  повноважень  голови i член iв iнших  органiв товариства; 
- обрання  реєстрацiйної ком iсiї, за винятком  випадкiв, встановлених  Законом  України "Про  акцiонерн i
товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ); 
- обрання  аудитора товариства та визначення умов  договору , що  укладатиметься з ним , встановлення  розм iру
оплати його послуг; 
- визначення дати складення  перел iку  ос iб , як i мають право на отримання  див iденд iв, порядку  та строк iв виплати
див iденд iв у  межах  граничного строку , визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про  акцiонерн i
товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ); 
- визначення дати складення  перел iку  акцiонер iв, як i мають бути  пов iдомлен i про  проведення  загальних зборiв



вiдпов iдно  до  частини першої статтi 35 Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008
року ) та мають право на участь у  загальних зборах вiдпов iдно  до  статтi 34 Закону України "Про  акцiонерн i
товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ); 
- вир iшення  питань про  участь товариства у  промислово -ф iнансових групах та iнших  об 'єднаннях, про
заснування iнших  юридичних  ос iб ; 
- вир iшення  питань, передбачених  частиною четвертою  статтi 84 цього Закону України "Про  акцiонерн i
товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ), в разi злиття, приєднання, под iлу , вид iлу  або перетворення
товариства; 
- прийняття  рiшення  про  вчинення  значних правочинiв у  випадках, передбачених  частиною першою  статтi 70
Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ); 
- визначення ймов iрност i визнання товариства неплатоспроможним  внаслiдок  прийняття  ним  на себе  зобов'язань
або їх виконання , у  тому  числ i внаслiдок  виплати див iденд iв або викупу  акцiй; 
- прийняття  рiшення  про  обрання  оц iнювача майна товариства та затвердження умов  договору , що
укладатиметься з ним , встановлення  розм iру  оплати його послуг; 
- прийняття  рiшення  про  обрання  (замiну ) реєстратора власникiв iменних  ц iнних  паперiв товариства або
депозитарiя  ц iнних  паперiв та затвердження умов  договору , що  укладатиметься з ним , встановлення  розм iру
оплати його послуг; 
- надсилання в порядку , передбаченому  статтею 65 Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд
17.09.2008 року ), пропозиц iй акцiонерам  про  придбання  особою  (особами , що  дiють спiльно) значного пакета акцiй
вiдпов iдно  до  статей 64 i 65 Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року ); 
- визначення ймов iрност i визнання товариства неплатоспроможним  внаслiдок  прийняття  ним  на себе  зобов'язань
або їх виконання , у  тому  числ i внаслiдок  виплати див iденд iв або викупу  акцiй;
- прийняття  рiшення  про  обрання  оц iнювача майна товариства та затвердження умов  договору , що
укладатиметься з ним , встановлення  розм iру  оплати його послуг;
- прийняття  рiшення  про  обрання  (замiну ) реєстратора власникiв iменних  ц iнних  паперiв товариства або
депозитарiя  ц iнних  паперiв та затвердження умов  договору , що  укладатиметься з ним , встановлення  розм iру
оплати його послуг;
- надсилання в  порядку ,  передбаченому   статтею 65 Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд
17.09.2008 року ), пропозиц iй акцiонерам  про  придбання  особою  (особами , що  дiють спiльно) значного пакета акцiй
вiдпов iдно  до  статей 64 i 65 Закону України "Про  акцiонерн i товариства" (№ 514-VI вiд 17.09.2008 року );
- вир iшення  iнших  питань, що  належать до  виключної компетенц iї наглядової ради згiдно  iз законом або
статутом  акцiонерного  товариства.
Умови  дiяльност i та матер iальне забезпечення Члена Наглядової Ради  визначаються  за рiшенням  Наглядової
Ради. У натуральнiй форм i виногорода не  отримувалась. Посадова особа судимостей  не  має за корислив i та
посадовi злочини. Загальний стаж роботи  44 роки . В даний час об iймає посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ
"СКВЗ ". Згоди на розкриття  паспортних даних не  надавала

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

д/н

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

Iсик  Людмила  Микола iвна

6.1.1. Посада Голова рев iзiйної ком iсiї (Рев iзор)



6.1.5. Освіта Краматорський комерц iйний  техн iкум , Словянський  державний
педагогiчний  ун iверс iтет , економ iст бухгалтер

6.1.4. Рік народження 1976

6.1.6. Стаж керівної  роботи  (років ) 8

6.1.7. Найменування  підприємства   та
попередня   посада ,  яку займав

ВАТ "Слов 'янський  крейдовапняний  завод" замiсник  головного бухгалтера

6.1.8. Опис            Зобов "язана 1) брати участь у  загальних зборах акцiонер iв, перев iрках та засiданнях Рев iзiйної
ком iсiї. Завчасно пов iдомляти  про  неможлив iсть участi у  загальних зборах, перев iрках та засiданнях Рев iзiйної
ком iсiї iз зазначенням причини  вiдсутност i;
2) дотримуватися  всiх встановлених  у  Товариствi правил пов 'язаних iз режимом  об iгу, безпеки  та збереження
iнформац iї з обмеженим  доступом . Не  розголошувати конф iденц iйну  та iнсайдерську iнформац iю, яка стала
вiдомою  у  зв'язку iз виконанням  функц iй члена Рев iзiйної ком iсiї, особам , як i не  мають доступу  до  такої
iнформац iї, а також використовувати  її у  своїх iнтересах або в iнтересах трет iх ос iб ;
3) своєчасно надавати виконавчому  органу, Наглядовiй Радi, загальним зборам акцiонер iв повну  i точну
iнформац iю про  дiяльн iсть та ф iнансовий стан Товариства.
Винагороди як  Голова рев iзiйної ком iссiї (Рев iзор) у  2011 роц i не  отримувала. У натуральнiй форм i виногорода не
отримувалась. Посадова особа судимостей  не  має за корислив i та посадовi злочини. Загальний стаж роботи  12
рок iв. В даний час об iймає посаду Голови  рев iзiйної ком iссiї (Рев iзора) ПрАТ  "СКВЗ ". Згоди на розкриття
паспортних даних не  надавала 

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

д/н

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

Стрельцов  Володимир  Iзосимович

6.1.1. Посада Директор

6.1.5. Освіта ДIТМ

6.1.4. Рік народження 1970

6.1.6. Стаж керівної  роботи  (років ) 6

6.1.7. Найменування  підприємства   та
попередня   посада ,  яку займав

ПП  Укрметиз , директор

6.1.8. Опис            Зобов 'язаний 1) дiяти  в iнтересах Товариства добросов iсно , розумно  та не  перевищувати  своїх
повноважень . Обов 'язок дiяти  добросов iсно  i розумно  означає необх iдн iсть проявляти  сумл iнн iсть, обачливiсть та
належну обережн iсть, як i були  б  у  особи  на такiй посадi за под iбних  обставин;
2) керуватися  у  своїй дiяльност i чинним  законодавством України, Статутом  Товариства, цим  Положенням ,
iншими  внутр iшн iми  документами  Товариства;
3) виконувати  рiшення , прийнят i загальними зборами акцiонер iв та Наглядовою Радою  Товариства;
4) дотримуватися  встановлених  у  Товариствi правил та процедур  щодо  укладання правочинiв, у  вчиненн i яких  є
заiнтересован iсть (конфл iкт  iнтерес iв);
5) дотримуватися  всiх встановлених  у  Товариствi правил, пов 'язаних iз режимом  об iгу, безпеки  та збереження
iнформац iї з обмеженим  доступом . Не  розголошувати конф iденц iйну  та iнсайдерську iнформац iю особам , як i не
мають доступу  до  такої iнформац iї, а також використовувати  її у  своїх iнтересах або в iнтересах трет iх ос iб ;
6) щоквартально надавати до  чергового засiдання Наглядової Ради звiт про  свою  роботу , надавати Наглядовiй
Радi всю необх iдну  iнформац iю про  проведену  роботу  за м iрою  необх iдност i.
1) дiяти  в iнтересах Товариства добросов iсно , розумно  та не  перевищувати  своїх повноважень . Обов 'язок дiяти
добросов iсно  i розумно  означає необх iдн iсть проявляти  сумл iнн iсть, обачливiсть та належну обережн iсть, як i були
б  у  особи  на такiй посадi за под iбних  обставин;
2) керуватися  у  своїй дiяльност i чинним  законодавством України, Статутом  Товариства, цим  Положенням ,
iншими  внутр iшн iми  документами  Товариства;
3) виконувати  рiшення , прийнят i загальними зборами акцiонер iв та Наглядовою Радою  Товариства;



4) дотримуватися  встановлених  у  Товариствi правил та процедур  щодо  укладання правочинiв, у  вчиненн i яких  є
заiнтересован iсть (конфл iкт  iнтерес iв);
5) дотримуватися  всiх встановлених  у  Товариствi правил, пов 'язаних iз режимом  об iгу, безпеки  та збереження
iнформац iї з обмеженим  доступом . Не  розголошувати конф iденц iйну  та iнсайдерську iнформац iю особам , як i не
мають доступу  до  такої iнформац iї, а також використовувати  її у  своїх iнтересах або в iнтересах трет iх ос iб ;
6) щоквартально надавати до  чергового засiдання Наглядової Ради звiт про  свою  роботу , надавати Наглядовiй
Радi всю необх iдну  iнформац iю про  проведену  роботу  за м iрою  необх iдност i.
Умови  дiяльност i та матер iальне забезпечення Директора визначаються у  контрактi. У натуральнiй форм i
виногорода не  отримувалась. Посадова особа судимостей  не  має за корислив i та посадовi злочини. Загальний
стаж роботи  22 рок iв. В даний час об iймає посаду Директора ПрАТ  "СКВЗ ". Згоди на розкриття  паспортних
даних не  надавав. Р iшенням  засiдання Наглядової Ради Протокол  засiдання вiд 01.08.2011р  призначено
Директором   замiсть Горобець  Г.А. який  займав посаду Директора з 16.09.2009р. за наказом № 30

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

д/н

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

Савченко  Володимир  Iллiч

6.1.1. Посада Голова Наглядової Ради

6.1.5. Освіта Вища , краматорський iндустр iальний iнститут , пiдйомно -транспортнi
машини  та обладнання

6.1.4. Рік народження 1950

6.1.6. Стаж керівної  роботи  (років ) 32

6.1.7. Найменування  підприємства   та
попередня   посада ,  яку займав

Слов _янський  керам iчний  комб iнат, голова профкому  до  1998 р.

6.1.8. Опис            Зобов "язаний: - дiяти  в iнтересах Товариства, керуватися  в своїх дiях  Законодавством України,
особисто  брати участь у  чергових  та позачергових засiданнях Ради, дотримуватись  встановлених  в Товариствi
Правил, виступати у  разi необх iдност i iнiц iатором  позачергових рев iзiй та аудиторських перев iрок , складати
трудов i контракти з посадовими  особами , визначати умови  оплати працi посадових ос iб . Голова Наглядової Ради
органiзовує її роботу , скликає засiдання наглядової ради та головує на них , вiдкриває загальнi збори, органiзовує
обрання  секретаря  загальних зборiв. 
Умови  дiяльност i та матер iальне забезпечення Члена Наглядової Ради  визначаються  за рiшенням  Наглядової
Ради. У натуральнiй форм i виногорода не  отримувалась.  Посадова особа судимостей  не  має за корислив i та
посадовi злочини. Загальний стаж роботи  48 роки . В даний час об iймає посаду Голови  Наглядової Ради ПрАТ
"СКВЗ ". Згоди на розкриття  паспортних даних не  надавав



6.2. Інформація  про  володіння  посадовими  особами  емітента  акціями  емітента

Посада
Від загал.

кількості  акцій(%)
Кількість

акцій  (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П .І.Б . посадової  особи
Серія , номер , дата

видачі паспорту , орган,
що  видав

Кількість за  видами  акцій
прості  іменні прості  на

пред 'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в . на

пред 'явн
Зам iсник  Голови  Наглядовоi
Ради

Павенко  Олександр
Опанасович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Член  Наглядовоi Ради -
корпоративний  секретар

Оганесян Св iтлана
Анушеван iвна

17.04.1996             370   1.54076788540             370               0               0               0д/н

Головний  бухгалтер Iсик  Людмила  Микола iвна д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н
Член  Наглядовоi Ради -
кер iвник  представництва  в  м .
Слов `янськ

Савченко  Ганна Як iвна д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Директор Горобець  Григорiй
Анатол iйович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Голова  рев iз iйної  ком iсiї Iсик  Людмила  Микола iвна д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н
Директор Стрельцов  Володимир

Iзосимович
д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Голова  Наглядової Ради Савченко  Володимир  Iллiч 17.04.1996           20104  83.71783126510           20104               0               0               0д/н
      20474          0        0        0Усього        20474  85.25859915050



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

Найменування  юридичної
особи

Кількість за  видами  акційІдентифікаці
йний  код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата
внесення  до
реєстру

Кількість
акцій  (штук)

Від загальної
кількості  акцій(%) Прості

іменні
Прості  на
пред 'явника

Привілейова
ні  іменні

Привілейова
ні  на

пред 'явника

д/н д/н  д/н  д/н д/н д/н   .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0

Прізвище , ім `я, по  батькові  фізичної
особи

Серія , номер  дата видачі та
найменування  органу, який  видав

паспорт

Дата
внесення  до
реєстру

Кількість
акцій  (штук)

Від загальної
кількості  акцій(%) Прості

іменні
Прості  на
пред 'явника

Привілейова
ні  іменні

Привілейова
ні  на

пред 'явника

Кількість за  видами  акцій

Савченко  Володимир  Iллiч д/н 17.04.1996 20104 83.717831265100 20104 0 0 0
Красильникова  Ярослава
Володимир iвна

д/н 27.12.2004 3540 14.741400849500 3540 0 0 0

Усього 23644 98.459232114600 23644 0 0 0



8. Інформація  про  загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум  зборів  85.852585991505
Опис Порядок  денний  :

1. Звiт Товариства про  результати ф iнансово-господарської дiяльност i за 2010 рiк  та визначення
напрямк iв дiяльност i на 2011 рiк .
2. Розпод iл прибутку  i збиткiв Товариства за 2010 рiк .
3. Прийняття  рiшення  за наслiдками  розгляду звiту  Наглядової Ради, звiту  Директора, Звiту
рев iзiйної ком iсiї.
4. Про  склад Наглядової Ради.

Протягом  засiдання пропозиц iї до  порядку  денного  чергових  загальних зборiв не  вносились .
За пiдсумками  проведення  загальних зборiв були  розглянутi всi питання  порядку  денного  та були
прийнят i такi рiшення

1. Затвердити звiт Товариства про  результати ф iнансово-господарської дiяльност i за 2010 рiк .  Дати
згоду членам  Наглядової Ради здiйснювати дiї по  господарських, кредитних  та iнших  договорах,
надання в заставу основних  фонд iв, майна, майнових  прав, земельних  дiлянок , укладати договори
задоволення вимог  iпотекодержателя  без судових  розглядiв.

2. Затвердити бухгалтерськi звiти та баланс товариства на 31.12.2010 рiк .Вважати
ф iнансово-господарську дiяльн iсть приватного акцiонерного  товариства "Слов 'янський
крейдо -вапняний  завод" за 2010 рiк  економ iчно  доц iльною . З огляду  на результати
ф iнансово-господарської дiяльност i за 2010 рiк  див iденди  за пiдсумками  роботи  за 2010 рiк  не
виплачувати, резервний  фонд  не  створювати.

3.  Схвалити  дiяльн iсть Товариства у  пошуках нових  шлях iв розвитку виробництва  з метою
забезпечення стабiльної роботи  пiдприємства.

Роботу  Наглядової Ради за 2010 рiк  визнати задовiльною .
Роботу  Рев iзiйної ком iсiї визнати задовiльною . 

4. Залишити склад член iв Наглядової Ради у  попередньому  виглядi.

Дата проведення 29.04.2011

Чергові Позачергові
X



10. Інформація  про  осіб , послугами яких  користується  емітент

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

АФ  "Ауд iкон  Д"

Ідентифікаційний  код за  ЄДРПОУ 31205479
Місцезнаходження 84112 Донецька область Слов 'янський  Слов 'янськ  вул . О. Революц iї, 58/1
Номер  ліцензії або  іншого  документа
на цей  вид  діяльності

2464

Організаційно -правова  форма Приватне  пiдприємство

Назва  державного органу, що  видав
ліцензію  або   інший  документ

Ауд iторська палата України

Вид діяльності 74.12.0
Опис Проведення  аудиторських перев iрок  ведення  обл iку  господарської

дiяльност i товариства за пер iод  квартал, пiвроку , рiк  та iн .

06262 36295Факс

Дата видачі ліцензії або  іншого
документа

26.01.2001

Міжміський  код та телефон 06262  36285

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

ПАТ  "Нацiональний депозитарiй України"

Ідентифікаційний  код за  ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Київська область  Київ вул  Б. Гринченка 3
Номер  ліцензії або  іншого  документа
на цей  вид  діяльності

АБ 581322

Організаційно -правова  форма Акц iонерне  товариство

Назва  державного органу, що  видав
ліцензію  або   інший  документ

Державна ком iссiї з ц iнних  паперiв та фондового  ринку

Вид діяльності 67.11.0
Опис Депозитарна дiяльн iсть депозитарiю ц iнних  паперiв

0442791322Факс

Дата видачі ліцензії або  іншого
документа

19.09.2006

Міжміський  код та телефон 0442796540

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

ПАТ   'Державний ощадний  банк України'

Ідентифікаційний  код за  ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01001 Київська область  Київ Госпiтальна 12г
Номер  ліцензії або  іншого  документа
на цей  вид  діяльності

АГ 579803

Організаційно -правова  форма Акц iонерне  товариство

Назва  державного органу, що  видав
ліцензію  або   інший  документ

Державна ком iссiя  з ц iнних  паперiв та фондового  ринку

Вид діяльності 67.11.0
Опис Депозитарна дiяльн iсть зберiгаца ц iнних  паперiв

0442478568Факс

Дата видачі ліцензії або  іншого
документа

09.08.2011

Міжміський  код та телефон 0443630133



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

ПАТ  "БРОКБ IЗНЕСБАНК "

Ідентифікаційний  код за  ЄДРПОУ 19357489
Місцезнаходження 03057 Київська область  Київ пр . Перемоги  41
Номер  ліцензії або  іншого  документа
на цей  вид  діяльності

138

Організаційно -правова  форма Акц iонерне  товариство

Назва  державного органу, що  видав
ліцензію  або   інший  документ

Нацiональний банк України

Вид діяльності 65.12.0
Опис Надання банкiвських послуг

0443937567Факс

Дата видачі ліцензії або  іншого
документа

06.10.2011

Міжміський  код та телефон 0442062206



11.1. Інформація  про  випуски  акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва  про
реєстрацію
випуску

Найменування  органу, що
зареєстрував  випуск

Тип  цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій  (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Доля  у
статутному
капіталі,%

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма  існування  та
форма  випуску

11. Відомості  про  цінні  папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
01.03.1999 117/05/1/10 Донецьке  територ iальне

управлiння Державної  ком iсiї з
цiнних  папер iв  та фондового
ринку

Бездокументарна
Іменні

           0.05           24014         1200.70 100.000000
000000

UA0500021003

Опис



ОПИС  БІЗНЕСУ

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

       Шидловський крейдовапняний завод перейменовано в Слов'янський
крейдо-вапняний завод з 01.11.1986г. - Наказ № 184-а вiд 27.10.1986г.
          Слов'янський крейдовапняний завод перетворено у орендне
пiдприєм-ство "Слов'янський крейдовапняний завод" з 26.12.1991г. -
Наказ № 290 вiд 26.12.1991г.
          Орендне пiдприємство "Слов'янський крейдовапняний завод"
перетво-рено у вiдкрите акцiонерне товариство "Слов'янський
крейдовапняний завод" з 05.05.1993г. Наказ № 66 вiд 14.05.1993г.
         ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод" перейменовано в
Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський крейдовапняний завод" з
23.09.2009. Наказ № 30а-к вiд 23.09.2009.
        Орiентувалося це виробництво на задоволення потреб
будiвельного комплексу.  Понад  90%  виробничих потужностей працювало
на забезпечення сiлiкатних пiдприемств та булiвельних органiзацiй.
        У теперишнiй час основними споживачами є пiдприємства
лакокрасочного сектору.
        Завод мае столiтню iсторiю.  В кiнцi ХIX столiття на
територiї нинiшнього села Черкаське i станцiї Шiдловка були
розробленi крейдянi кар'єри i побудованi першi мелопомольние заводи
Шмаева i братiв Цап i Мейера. У 1923 роцi в Черкаському виник ще один
мелопомольний завод. З часом всi цi заводи об'єдналися в Шидловський
мелопомольний завод (сьогоднi - Слов'янський крейдовапняний завод).
1977 року був побудований новий завод.
Сьогоднi Приватне акцiонерне товариство займає 126 га власної землi,
включаючи 65 га гiрничого вiдводу на вiдстанi 2-3 - км вiд заводу i
працює на сучаснiй промисловiй площадцi з двома печами для
виробництва вапна, дiлянкою помелу крейди i лiнiєю з виробництва
високодисперсного карбонатного наповнювача .
З початку роботи завод був орiєнтований на задоволення потреб
будiвельного комплексу. Бiльше 90% виробничих потужностей
Слов'янський крейдовапняний заводу працювали на забезпечення
силiкатних заводiв i будiвельних органiзацiй. Але завдяки своїй
активнiй позицiї на ринку Слов'янський крейдовапняний завод освоїв
новi, нетрадицiйнi ринки збуту своєї продукцiї, зокрема ринок
металургiйного комплексу України, який сьогоднi споживає бiльше 80%
загального обсягу продукцiї, що випускається заводом вапна.
Якiснi змiни потреби ринку в наповнювачах вiдбилися на стратегiї
розвитку Слов'янського КРЕЙДОВАПНЯНИЙ заводу. У 2005 роцi на
пiдприємствi почало впровадження iнвестицiйного проекту з
впровадження виробництва  високоякiсних карбонатних наповнювачiв пiд
маркою "СМIЗКАРБ". Наповнювач "СМIЗКАРБ" проводиться вiдповiдно до
мiжнародних стандартiв, вiдповiдає найвищим вимогам споживачiв, є
унiкальним i запатентований в Українi. Даний проект станом на
31.12.2011 року не завершено.
Значну частину наших споживачiв складають найбiльшi промисловi
пiдприємства України металургiйного та енергетичного комплексу,
кабельної, хiмiчної, лакофарбової, гумової, полiмерної, косметичної



промисловостi, сiльського та рибного господарства.
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
        ПрАТ "Слов_янський крейдо-вапняний завод" складаеться з таких
структурних пiдроздiлiв:
        - крейдовапняний цех;
        - гiрничий цех;
        - ЗРЦ (завантажувально-розвантажувальний цех);
        - РМЦ (ремонтно-механiчний цех);
        - РЕЦ (ремонтно-eнергетичний цех).
        Структурнi пiдроздiли невиробничої сфери:
        - заводоуправлiння;
        - АХО;
Основним виробничим пiдроздiлом є крейдовапняний цех. Виробнича
потужнiсть цьго цеху:
            - вапно 240 тис. т. на рiк;
            - крейда 14400 т. на рiк;
         Завантажувально-розвантажувальний цех займається
завантаженням та вiдправкою готової продукцiї споживачам. РМЦ та РЕЦ
виконують функцiї допомiжних структурних пiдроздiлiв, якi займаються
обслуговуванням та ремонтом обладнання на пiдприємствi. 
Будь-які  пропозиції щодо  реорганізації з боку  третіх  осіб , що  мали місце  протягом  звітного
періоду , умови  та результати цих  пропозицій
За звiтний перiод пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацii не
було.
Опис  обраної облікової  політики  (метод  нарахування амортизації, метод  оцінки  вартості
запасів, метод  обліку  та оцінки  вартості фінансових  інвестицій  тощо )
        Облiкова полiтика
        Фiнансова звiтнiсть пiдприемства була пiдготовлена вiдповiдно
   до наказу Мiнiстерства фiнансiв Украiни щодо складу та порядку за-
   повнення рiчного звiту пiдприемства.
        Визначення та амортизацiя основних засобiв  i  нематерiальних
   активiв.
        Основнi засоби вiдображеннi в облiку за  фактичними витратами
   на iх придбання,  доставку, дооцiнку, якi було проведено за рiшен-
   ням Кабiнету Мiнiстрiв Украiни у зв'язку з iнфляцiею,  починаючи з
   1992 року i П (С) БО N7.

        Данi Украiнського бухгалтерського облiку не дозволяють визна-
   чати iсторичну собiвартiсть об'ектiв основних засобiв або iх спра-
   ведливу вартiсть  (реальну  ринкову вартiсть),  як вимагають МСБО.
   Iндексацii балансовоi вартостi основних фондiв  проводились згiдно
   з механiзмом та iндексами,  встановленими державними органами. За-
   гальнi для всiх пiдприемств iндекси,  що були визначенi Мiнiстерс-
   твом статистики,  не могли привести облiкову вартiсть об'ектiв ос-
   новних засобiв  у  вiдповiднiсть  до   iх   реальноi   ринковоi
   вартостi, основнi  засоби були переоцiненi згiдно П (С) БО N7.  До
   основних засобiв  вiдносяться  видатки  на  незакiнченi  роботи  з



   капiтального ремонту,  якi  по його завершенню будуть вiднесенi на
   вартiсть вiдповiдного об'екту з подальшою амортизацiею.
        Нарахування амортизацii   основних   засобiв   проводиться  у
   вiдповiдностi з   украiнським   податковим   законодавством.    До
   1.07.1999р. амортизацiя нараховуеться за виробничим методом.
        Строк амортизацii нематерiальних активiв визначаеться строком
   iх корисного життя.
        Амортизацiя нараховуеться прямолiнiйним методом.

        Iнвестицii.
        На 2010-2012 роки у зв_язку з нестабiльнiстю виробництва
iнвестицii 
   не плануються.

        Запаси.
        Запаси включають     сировину    та    матерiали,    придбанi
   напiвфабрикати, паливо,  запаснi частини, незавершене виробництво,
   тару, готову продукцiю, товари для перепродажу, МШП на складi.
        Запаси облiковуються за  собiвартiстю.  Собiвартiсть  запасiв
   включае витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахун-
   ку собiвартостi реалiзованоi продукцii застосовуеться метод  конк-
   ретноi iдентифiкацii запасiв, що фактично використанi.
        Пiдприемство проводить переоцiнку ТМЦ, вiдповiдно до постанов
   державних органiв,  що не вiдповiдае вимогам МСБО. Але у зв'язку з
   тим, що визначення вартостi ТМЦ (запасiв в активах Балансу та  ма-
   терiальних витрат  у  складi  собiвартостi  реалiзованоi продукцii
   Звiту про фiнансовi результати) без врахування дооцiнки  представ-
   ляе значнi  труднощi,  для  розкриття  iнформацii використовуеться
   вартiсть запасiв з врахуванням дооцiнки.
        Вартiсть незавершеного  виробництва  включае прямi витрати та
   виробничi накладнi витрати.
        Готова продукцiя вiдображаеться за виробничою собiвартiстю.
        Матерiальнi цiнностi, якi не мають реалiзацiйноi вартостi, не
   визнанi активами.

        Визначення грошових коштiв.
        Грошовi кошти включають суму грошей в касi i депозитiв до за-
   питання.
        Суми в iноземних валютах перерахованi по курсу НБУ  на момент
   складання звiту.

        Дебiторська заборгованiсть.
        Дебiторська заборгованiсть   вiдображаеться    за    реальною
   вартiстю, тобто  з вирахуванням оцiнених сумнiвних боргiв.  Враху-
   вання безнадiйних  боргiв  здiйснюеться   в   той   перiод,   коли
   керiвництво визначило борги як безнадiйнi.
        Дебiторська заборгованiсть за товари,  послуги включае забор-
   гованiсть за  реалiзованi  в  кредит продукцiю,  товари або наданi
   послуги.
        Iнша дебiторська  заборгованiсть  складаеться  iз  заборгова-
   ностi, що не пов'язана з продажем продукцii та наданням послуг.



        Визнання доходу.
        Доход вiд реалiзацii продукцii визначаеться у вiдповiдностi з
   методом нарахування при вiдвантаженнi продукцii. Доход зменшуеться
   на сумму знижок та повернень продукцii покупцям.

        Податки
        Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi
   у вiдповiдностi  до  дiючого податкового законодавства Украiни,  з
   врахуванням суттевих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або
   виникли у звiтному перiодi.
Текст аудиторського висновку

1. Адресат.
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та
керiвництва Приватного акцiонерного товариства "Слов'янський
крейдовапняний завод", фiнансовий звiт якого перевiряється i може
бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондовому ринку при розкриттi  рiчної iнформацiї
емiтентом.
2. Вступний параграф
2.1. Основнi вiдомостi про емiтента

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство 
"Слов'янський крейдовапняний завод" 
(далi - Товариство)
Код за ЄДРПОУ 00290587
Мiсцезнаходження 84162 Донецька обл., Слов'янський р-н,
сел.Черкаське
Дата державної реєстрацiї 08 грудня 1994  року
Мiсце проведення державної реєстрацiї Слов'янська районна державна
адмiнiстрацiя Донецької областi

2.2 Опис аудиторської перевiрки 
Аудит фiнансової звiтностi проведено згiдно iз вимогами  та
положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших
законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА) мiжнародної федерацiї
бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту
рiшенням аудиторської палати України № 122/2 вiд 31.03.2011 р., в
тому числi МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора",
МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi
незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої
iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову
звiтнiсть".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог,
а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Аудит
включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми
та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка



включає  також  оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку
й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а
також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
При заключеннi договору з Товариством на проведення аудиту  розмiр
суттєвостi помилки (невiдповiдностi даних бухгалтерського облiку
даним фiнансової звiтностi) не узгоджувався. Керуючись вимогами
Мiжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвiсть при плануваннi та
проведеннi аудиту" при аудиторськiй перевiрцi розмiр суттєвостi
помилки визначався виходячи з професiйного судження аудитора стосовно
дiй i операцiй, якi можуть призвести до суттєвих помилок та
перекручень фiнансової звiтностi i впливати на економiчнi рiшення
користувачiв цiєї звiтностi.
Пiд час виконання робiт за договором, Аудитором був використаний
принцип вибiркової перевiрки iнформацiї. Пiд час перевiрки приймалися
до уваги тiльки iстотнi викривлення. Планування i проведення аудиту
було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у
фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось
шляхом тестування доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї,
розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi
застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї
бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду
перевiрки. Нами проводилась вибiркова перевiрка Головної книги,
журналiв-ордерiв та реєстрiв аналiтичного облiку.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку
ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi у наслiдок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а
не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок,
зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової
звiтностi.
Згiдно з Мiжнародним стандартом аудиту 200 "Загальнi цiлi незалежного
аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
аудиту" метою аудиту повного комплекту фiнансового звiту Товариства є
пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв до фiнансовою
звiтностi, що досягається наданням аудитору можливостi висловити свою
думку стосовно того, чи вiдповiдає пiдготовлений фiнансовий звiт у
суттєвих аспектах зазначенiй концептуальнiй основi фiнансової
звiтностi.
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до статтi 40  Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про
аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг, рiшення Аудиторської палати України
вiд 18.04.2003 N 122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв
аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", та з урахуванням
вимог Рiшення ДКЦПФ № 1360  вiд 29.09.2011 р. "Про затвердження вимог
до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї  емiтентами цiнних
паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)".



2.3. Опис важливих аспектiв облiкової полiтики.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова
полiтика Товариства базується на  П(С)БО в Українi та затверджена
наказом № 1 вiд 03 сiчня 2011 р. Важливi аспекти облiкової полiтики
Товариства:
- первiсну оцiнку об'єктiв основних засобiв здiйснювати з
урахуванням фактичних витрат на їх придбання, доставку, встановлення,
спорудження та виготовлення. Лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв
для цiлей амортизацiї прийняти рiвну нулю. Нарахування амортизацiї
основних засобiв здiйснювати iз застосуванням виробничого методу;
- вартiсний критерiй вiднесення необоротних матерiальних активiв до
складу малоцiнних встановлено на рiвнi 1.000,0 грн. Нарахування
амортизацiї малоцiнних необоротних вiдбувається у розмiрi 100 % їх
вартостi об'єкта в першому мiсяцi його використання. Аналiтичний
облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв,
незавершеного будiвництва вести по кожному iнвентарному об'єкту;
- Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв для цiлей
амортизацiї прийняти рiвну нулю. Амортизацiю нематерiальних активiв
здiйснювати iз застосуванням прямолiнiйного методу;
- Придбанi або виготовленi запаси зараховуються на баланс
Пiдприємства по їхнiй фактичнiй собiвартостi, що визначається
виходячи з витрат на їхнє придбання або виготовлення.  При вибуттi
запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО. На дату балансу
вiдображати запаси  за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю
або чистою вартiстю реалiзацiї. Одиницею  бухгалтерського облiку
запасiв вважати кожне їхнє найменування або однорiдну групу;
- Метод визначення величини резерву сумнiвних боргiв - застосування
абсолютної суми сумнiвної заборгованостi за яким величина резерву
визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв;
- Рiшення про створення щомiсячного резерву на забезпечення оплати
вiдпусток працiвникiв, а також узгодження вiдсоткiв для його
формування фiксується окремим розпорядженням. Резервування коштiв на
забезпечення додаткового пенсiйного забезпечення, забезпечення
гарантiйних зобов'язань - не проводити. 
- Розраховувати вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi
податковi зобов'язання тiльки в рiчнiй  фiнансовiй звiтностi станом
на 31 грудня звiтного року.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського
облiку Товариства станом на кiнець останнього дня звiтного року.

2.4. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Пiд час аудиту було перевiрено повний комплект фiнансової звiтностi у
складi: 
Баланс пiдприємства, Форму №1 станом на 31.12.2011 року.
Звiт про фiнансовi результати, Форму № 2 за 2011 рiк.
Звiт про рух грошових коштiв, Форму № 3 за 2011 рiк.
Звiт про власний капiтал, Форму № 4 за 2011 рiк.
Примiтки до фiнансової звiтностi, Форму № 5 за 2011 рiк.
Головну книгу за 2011 рiк.
Журнали - ордери за 2011 рiк.



Вiдомостi аналiтичного облiку за 2011 рiк.
Первиннi документи за 2011 рiк (вибiрково).
До аудиторської перевiрки  також надавались: Статут Товариства,
довiдка статистики про включення до ЄДРПОУ, Свiдоцтво про державну
реєстрацiю,  наказ "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та
облiкової полiтики пiдприємства", документи, що висвiтлюють важливi
аспекти облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi,
наказ щодо проведення рiчної iнвентаризацiї №24 вiд 10.11.2011 р.,
Акт щодо пiдсумкiв рiчної iнвентаризацiї № б/н вiд 01.12.2011 р.,
тощо. 

3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi,
затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України та за такий внутрiшнiй
контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для
забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних
правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); стан корпоративного
управлiння у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону
України "Про акцiонернi товариства"; наявнiсть суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та
подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне
використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового
аналiзу дiяльностi емiтента.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку,
впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно
пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не
мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр
та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку,
облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають
обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства
розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та
зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, на розкриття
умовних активiв та зобов'язань на звiтну дату, а також на суми
доходiв та витрат, що вiдображаються в фiнансових звiтах протягом
звiтного перiоду.

4. Вiдповiдальнiсть аудитора.
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової
звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели
аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi,
що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi.



Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку
ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi у наслiдок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а
не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок,
зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової
звiтностi. Тобто Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки
щодо фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. Процедури
аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого
викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у
вiдповiдностi з МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".

5. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi.
МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" розглядає
вiдповiдальнiсть аудитора за надання вiдповiдного звiту за обставин,
якщо формуючи думку згiдно з МСА 700 "Формулювання думки та подання
звiту щодо фiнансової звiтностi", аудитор доходить висновку про
необхiднiсть модифiкацiї аудиторської думки щодо фiнансової
звiтностi. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором є достатнiми та
прийнятними для формування пiдстави для висловлення модифiкованої
аудиторської думки.
До модифiкацiї думки аудитора призвело наступне:
Аудитор не приймав участь в спостереженнi за проведенням
iнвентаризацiї оборотних, необоротних активiв та зобов'язань,
оскiльки договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi укладено
пiсля її проведення, тому не має змоги отримати достатнi i прийнятнi
аудиторськi докази для об'рунтування думки щодо цих статей. На
пiдприємствi iнвентаризацiю виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй
висловлено довiру, згiдно вимог МСА.  Тому  аудитор доходить
висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених
викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.
Достовiрнiсть фiнансової звiтностi ПрАТ "СКВЗ" станом на 31.12.2009
р. пiдтверджено Аудиторським висновком вiд 17.04.2010 р., складеним
Приватним пiдприємством "Аудиторська фiрма "АудиконД" (код ЕДРПОУ
31205479, Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської
дiяльностi  № 2464  згiдно рiшення АПУ вiд 26.01.2001 р. № 98,
мiсцезнаходження : 84121 Україна, Донецька обл., м.Слов'янськ,
провул.Виноградний, 9/29 тел./факс (06262) 3-62-95).  
Ми зауважуємо, що порiвняльна фiнансова звiтнiсть за попереднiй
перiод не була перевiрена аудитором. Проте ця заява не звiльняє нас
вiд дотримання вимог щодо отримання достатнiх i належних аудиторських
доказiв стосовно того, що залишки на початок перiоду не мiстять
викривлень, якi суттєво впливають на фiнансову звiтнiсть за поточний
перiод. 

5.1. Загальний висновок аудитора (умовно - позитивний). 



Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi
докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних
аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми
звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що
використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази
необхiднi нам для об'рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм
характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за
допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту. 
Також були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 570
"Безперервнiсть" аби визначити достатнiсть розкриття iнформацiї,
завдяки якiй користувач звiтностi має можливiсть визначитись щодо
того, чи суб'єкт господарювання може бути не в змозi продовжувати
реалiзовувати свої активи та погашати зобов'язання в звичайному ходi
бiзнесу.
Ми провели аудит повного комплекту фiнансової звiтностi ПрАТ "СКВЗ",
яка включає Баланс станом на 31.12.2011 року, звiт про фiнансовi
результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт про власний капiтал
за рiк, що закiнчився на зазначену дату, закiнчився на зазначену
дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi
примiтки. 
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана Товариством
для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Законом України "Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.1999 р. №
996-XIV, нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку П(С)БО, що базуються на Мiжнародних стандартах бухгалтерського
облiку. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки. 
Висловлення думки
Аудиторська фiрма "АудиконД" за результатами перевiрки, з урахуванням
вищевикладеного, висловлює умовно-позитивну думку щодо фiнансової
звiтностi Приватного акцiонерного товариства "СКВЗ"   станом на
31.12.2011 р., тому що вважає, що за винятком зауважень, освiтлених у
висновку та коригувань (при наявностi таких), що мали б виявитися
необхiдними, якби ми змогли перевiрити, зокрема,  наявнiсть
товарно-матерiальних запасiв, фiнансова звiтнiсть в цiлому
пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку,
вiрогiдно i повно вiдбиває у всiх iстотних аспектах реальний склад
активiв i пасивiв суб'єкта, що перевiрявся, дає достовiрне i повне
уявлення про фактичне фiнансове положення Приватного акцiонерного
товариства "СКВЗ" станом на 31 грудня 2011 року, а також  вiдповiдає
нормативним документам України по бухгалтерському облiку i звiтностi
суб'єкта пiдприємницької дiяльностi України та Концептуальнiй основi
пiдготовки та представлення фiнансової звiтностi, передбаченiй
Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть" вiд
16.07.1999 р. № 996-XIV, нацiональних Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку П(С)БО, що базуються на Мiжнародних стандартах
бухгалтерського облiку.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок. 
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози
безперервностi дiяльностi Товариства.



6. Iнша допомiжна iнформацiя
6.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється
величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв,
прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до
розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється
згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень статтi
155 Цивiльного кодексу України "Статутний капiтал акцiонерного
товариства", зокрема п. 3 "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного
фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства
виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане
оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати
вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть
чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного
капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". 
Вартiсть чистих активiв акцiонерного Товариства станом на 31.12.2011
р. складає   51.081 тис. грн. Статутний капiтал складає 1 тис. грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним
капiталом становить 51.080 тис. грн.
Аудитори зауважують, що вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд
статутного капiталу та що вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу
України Товариством дотримуються.

6.2 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом
цiнних паперiв  та подасться до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури
щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою
звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом
з фiнансовою звiтнiстю у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть". 
В результатi проведення аудиторських процедур було отримано достатньо
пiдтверджень щодо виникненнi iстотних подiй, якi протягом року
вiдбулись у Товариста :
  змiни  у складi посадових осiб (Протокол № б/н засiдання наглядової
ради Товариства вiд 16.08.2011 р.). 
Запровадженi аудиторськi процедури не виявили iнших фактiв або подiй,
якi вiдбулися у Товариства протягом звiтного року або пiсля
31.12.2011 року, але до дати складання аудиторського висновку, та
могли б вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та
призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених
частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".
На нашу думку:
- iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та
можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести
до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою



статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
Товариством оприлюднювалась в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi,
як цього вимагало законодавство;
- аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того,
що повна фiнансова звiтнiсть Товариства була суттєво викривлена у
зв'язку iз подачею до комiсiї iншої, нiж описана вище, iнформацiї, що
розкривається та оприлюднюється  емiтентом цiнних паперiв згiдно норм
дiючого законодавства.

6.3. Виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством
власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова
вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi; 
Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2010 р. складає 63.099
тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським
процедурам складає 631 тис. грн. 
Аудитор виконав процедури перевiрки на вiдповiднiсть законодавству у
частинi вимог щодо виконання значних правочинiв та дiйшов висновку 

На нашу думку: 
Товариство в 2011 р. вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про
акцiонернi товариства" не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше
вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi).

6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану
внутрiшнього аудиту вимогам Закону України "Про акцiонернi
товариства". 
Формування складу органiв корпоративного управлiння здiйснюється
вiдповiдно до статтi 6 Статуту Товариства затвердженого рiшенням
загальних зборiв вiд 21.08.2009 р. (Протокол №20 вiд 21.08.2009 р
загальних зборiв акцiонерiв)  та зареєстрованого 23.09.2009 р.
Слов'янською районною державною адмiнiстрацiєю Донецької областi.  
Протягом звiтного перiоду а акцiонерному товариствi працювали
наступнi органи управлiння: 
Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства;
Наглядова рада ;
Директор - одноособово;
Ревiзоiйна комiсiя .
Правовий статус, порядок пiдготовки, скликання та проведення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а також прийняття ними рiшень
закрiплено в п.6.1 ст.6 Статуту Товариства.
Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та
органiзацiя роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та
вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради Товариства закрiплено в
пп.6.4-6.8 ст.6 Статуту Товариства.
Вiдповiдно до п.6.4-6.8 ст.6  Статуту Товариства кiлькiсний склад та
члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв, що
вiдповiдає вимогам ст.33 Закону про акцiонернi товариства щодо
виключної компетенцiї загальних зборiв. До Наглядової  ради  обрано 4



члени, що вiдповiдає вимогам ст. 51 Закону України "Про акцiонернi
товариства".
Протягом року вiдбувались 4 засiдання Наглядової ради, що вiдповiдає
вимогам ст. 55 Закону України "Про акцiонернi товариства" згiдно з
якими Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi з
перiодичнiстю, визначеною статутом, але не рiдше одного разу на
квартал.  
Правовий статус, склад, строк повноважень та органiзацiя роботи
Ревiзiйної комiсiї, а також права, обов'язки та вiдповiдальнiсть
Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства закрiплено в п.6.5 ст.6 Статуту
Товариства
Вiдповiдно до п.6.5 ст.6 Статуту Товариства Ревiзiйну комiсiю
обирають на загальних зборах, що вiдповiдає вимогам ст. 33 Закону про
акцiонернi товариства щодо виключної компетенцiї загальних зборiв. 
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв за 2011 р. буде проведено в термiн,
визначений вимогами ст.32 Закону  України "Про акцiонернi товариства"
- до 30 квiтня, наступного за звiтним роком  - 27 квiтня  2012 р.. 
У звiтному роцi не було проведено позачерговi загальнi збори
акцiонерiв.
Згiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада
акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в
товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби
внутрiшнього аудиту). 
Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому
порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний
секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного
товариства з акцiонерами та/або iнвесторами.
Однак, Наглядова рада Товариства не обирала корпоративного секретаря
та не прийняла рiшення щодо запровадження в товариствi посади
внутрiшнього аудитора. Функцiї корпоративного секретаря виконує
директор Товариства; функцiї внутрiшнього аудитора в Товариствi
виконує Ревiзiйна комiсiя Товариства. 
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю, вважає за необхiдне
зазначити що система внутрiшнього контролю спрямована на упередження,
виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i
збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та
включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства,
достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i
подальший контроль.
Керiвництво Товариства в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку
внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть. Оцiнюючи
вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо
адекватностi процедур внутрiшнього контролю у Товариствi. Систему
внутрiшнього контролю можна вважати достатньою.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного
управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону
України "Про акцiонернi товариства" на нашу думку:
1. Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у
товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi
товариства" та вимогам Статуту.
2. Наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного



управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад
органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.
3. Система внутрiшнього контролю на Пiдприємствi створена, та дiє.

6.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними
дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його
середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА
355 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через
розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав
процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка
використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240
"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi
фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського
персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку
аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або
помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi
по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi.
Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта
господарювання, структуру його власностi та корпоративного
управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi
та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди
фiнансових результатiв. 
У своїй поточнiй дiяльностi Товариство наражається на зовнiшнi та
внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю управлiння ризиками в Товариствi
визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками
здiйснює Директор, як одноосiбний виконавчий орган Товариства. 
На нашу думку: 
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства чи помилки. 

7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "АудиконД" 
код ЕДРПОУ 31205479 
мiсцезнаходження : 84121 Україна, Донецька обл., м.Слов'янськ, 
провул.Виноградний, 9/29 тел./факс (06262) 3-62-95)
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi
№ 2464  
згiдно рiшення АПУ вiд 26.01.2001 р. № 98, 
дiя подовжена до 04.11.2015 р. згiдно Рiшення АПУ вiд 04.11.2010 р. №
221/3

8. Дата i номер договору на проведення аудиту: 
Договiр № 62/12-А вiд 02.04.2012 р.
9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 
аудит проводився з  02 квiтня 2012  р. по 17 квiтня 2012 р.



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 ;
інформацію  про  особливості  стану розвитку галузі виробництва , в якій  здійснює
діяльність емітент , рівень  впровадження  нових  технологій, нових  товарів, його положення
на ринку ; інформацію  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
ПрАТ "СКВЗ" виробляе наступнi види продукцii 
1. Вапно Марка ВП-А-1, ВП-А-3 ДСТУ БВ.2.7-90-99 
2. Крейда природна технiчна дисперсна (МТД-2 ТУ У В.2.7-21-159-98),
   крейда природна збагачена (ММС-2 ГОСТ 12085-88) 
3. Сумiш крейдовапняна суха КМВК ТУ У 21-158-98 

Показники виробництва ПрАТ "Слов_янський крейдо-вапняний завод" за
перiод 1999-2011 р.р.(тис.тон) 

Вапно : 
1999 - 77,2 
2000 - 164,1 
2001 - 37,1 
2002 - 88,8 
2003 - 147,3 
2004 - 136,0 
2005 - 164,2 
2006 - 106,9 
2007 - 103,1 
2008 - 74,5 
2009 - 19,8
2010 -  5,32
2011 -  0

Крейда : 
1999 - 18,4 
2000 - 16,5 
2001 - 12,5 
2002 - 10,8 
2003 - 12,5 
2004 - 14,1 
2005 - 13,8 
2006 - 6,7 
2007 - 4,6 
2008 - 3,2 
2009 - 3,7
2010 - 11,04
2011 - 18,29



   Значну кiлькiсть своеi продукцii ПрАТ "Слов_янський
крейдо-вапняний завод" реалiзуе за допомогою прямого маркетингу,
тобто вiдвантаження ii здiйснюеться напряму до споживачiв. 
   Лише невелика частина продукцii реалiзуеться на основi
однорiвневого маркетингу, тобто через оптових торговцiв, якi в
подальшому продають ii повнiстю всiею партiею або розфасовують в
дрiбну упаковку i реалiзують пiд торгiвельною маркою ПрАТ
"Слов_янський крейдо-вапняний завод". 
   Продукцiя ПрАТ "Слов_янський крейдо-вапняний завод" реалiзуеться,
в основному, на територii Украiни в наступних регiонах: Донецька,
Киiвська, Полтавська,Одеська, Вiнницька, Днiпропетровська, Харкiвська
областi в бiльш як 10-ти галузей промисловостi. 
   Основними покупцями продукцii ПрАТ "Слов_янський крейдо-вапняний
завод" є: 
ТОВ "Склопластик", ПрАТ "АПК iнвест", ТОВ "Будмайстер", ТОВ
"Стальресурс", ТОВ "Союз ерiдан компанi". 

Головними конкурентами для ПрАТ "Слов'янський крейдо-вапняний завод"
є: 
- на ринку виробництва вапна будiвельного - Любомирський
вапносiлiкатний завод, Лiсiчанський ЗБВ; 
- на ринку виродництва металургiйного вапна - ВАТ "Сiлiкат", ВАТ
"ДМЗ", ВАТ "ЗЗФ", ВАТ "НТЗ iм. К. Лiбнекхта" 
- на ринку виробництва крейди - СIС "Сода".   
Конкурентною перевагою пiдприємства перед iншими учасниками ринку є
забезпеченiсть власною сировинною базою. Сировиною є крейда комова
Шидлiвського родовища крейди. Пiсля видобутку крейда постачається до
виробництва автотранспортом.
Основними ризиками пiдприємства є велика енергоємнiсть виробництва,
монополiзм енергопостачальних пiдприємств.
Збiльшення дебiторської заборгованостi у 2011 роцi пов'язано iз
впровадженням пiдприємством полiтики, щодо вiдстрочки платежiв за
вiдвантажену продукцiю.
    
Інформація  про  основні  придбання  або відчуження  активів за останні п'ять  років . Якщо
підприємство  планує будь-які  значні інвестиції або придбання , пов 'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно  описати, включаючи суттєві умови  придбання  або
інвестиції, її вартість і спосіб  фінансування
За останнi 5 рокiв ПрАТ "Слов_янський крейдо-вапняний завод" були
придбаннi такi активи: автоматизований вузел облiку газу - 25 тис.
грн.
пальник газовий - 107 тис. грн
конвеер стрiчковий - 13 тис. грн
живильник ячейковий - 10 тис. грн
За цей же самий перiод вiдчуженнi такi активи:
автокран - 99 тис. грн
компресорне обладнання - 140 тис. грн
котли ДКВР - 100 тис. грн
трансформатор ТМС - 48 тис. грн
автомобiлi:



- BMW - 211 тис. грн
- ЗИЛ 431412 - 18 тис.грн
Інформація  про  основні  засоби емітента , включаючи об 'єкти оренди  та будь-які  значні
правочини  емітента  щодо  них ; виробничі  потужності  та ступінь використання
обладнання; спосіб  утримання  активів, місцезнаходження  основних  засобів. Крім  того,
необхідно  описати екологічні  питання , що  можуть  позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію  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
На кiнець 2011 року на пiдприємствi було основних засобiв за
залишковою вартiстю: 
- Земельнi дiлянки 6990 тис. грн. 
- Будинки, споруди та передавальнi пристрої 22585,58 тис. грн. 
- Машини та обладнання 16286 тис. грн. 
- Транспортнi засоби 2043,1 тис. грн. 
- Iнструменти, прилади, iнвентарь 1150 тис. грн. 
На проммайданчику  розташованi  основнi виробничi та допомiжнi
(ремонтнi, транспортнi) пiдроздiли. Опалення примiщень
електрообiгрiвачами.
Основне обладнання пiдприємства (сушильний барабан, млин для крейди,
обертовi печi для виробництва вапна) введено у експлуатацiю у 1977
роцi, реконструкцiю проведено у 1996 роцi. 
Обладнання для ремонтних робiт(електрозварювальнi апарати, газовi
рiзаки) використовуються з 2004, , металообробнi верстати
використовуються з 1996 року.
Порода постачається до крейдовапняного виробництва. Спочатку
провадиться подрiбнення сировини до розмiру фракцiй 5-80 мм. (2,3)
Порода з розмiром фракцiй 5-20 використовується для виробництва
крейди,  з розмiром фракцiй вiд  20 до 80 мм  - для виробництва
вапна.
. Для виробництва вапна призначенi двi  обертовi печi обпалу. Порода
(20-80 мм) поступає у обертовi печi через пункти завантаження, де
провадиться її обпал при температурi 1100-1300о С . Карбонати кальцiю
та магнiю розлагаються з утвореннiм оксидiв кальцiю та магнiю
(негашеного вапна) та дiоксиду вуглецю.Витрати природного газу у
печах - 64600 тис.м3/рiк, по 32300 тис.м3/рiк для кожної печi. Викиди
вiд кожної печi очищаються вiд пилу в пилогазоочисних  установках з
двома ступенями очистки. Перша ступiнь - батарейний циклон БПР (29),
друга - електрофiльтр УГ2-4-53, потужнiсть установки 90000 м3/год.
Викиди вiд двох печей потрапляють  до атмосфери  через одну димову
трубу (дж.3). При виробництвi вапна до атмосфери викидаються оксиди
азоту та вуглецю, речовини у виглядi твердих суспендованих частинок.
Пiсля печей утворюється комове вапно з фракцiями (5-80 мм). Негашене
вапно охолоджується до температури 100оС (21) та по транспортеру,
який знаходиться у закритiй галереї , подається до сортувальної (23)
яка знаходиться у примiщеннi над силосними банками. Розсортероване
вапно подається стрiчковими транспортерами до силосiв. для зберiгання
без доступу повiтря та вологи.  Готова продукцiя з силосiв через
пункти звантаження (25) подається  на транспортнi засоби споживачiв. 
Порода (5-20 мм) подається до сушильного барабану  температура у



якому становить 600-800 оС. Крейда обробляється у млинi  та
сушильному барабанi, паливом у якому є природний газ. Витрати
природного газу у барабанi -    3600 тис.м3/рiк. При роботi
сушильного барабану до атмосфери через  димову трубу  (дж.2)
потрапляють  речовини у виглядi твердих суспендованих частинок, окиси
азоту та вуглецю,  парниковi гази -метан, дiоксид вуглецю, оксид
дiазоту. Просушена, молота крейда, потрапляє до прямоточного циклону
де вiдбувається попереднє очищення пилогазовгого потоку осаджена
крейда потрапляє до промiжного бункеру. Газовий потiк направляється
далi до батарейних циклонiв  та електрофiльтру УГ1-3-15-08,
потужнiстю  12000 м3/год де вiдбувається глибоке очищення газового
потоку вiд залишкiв пилу. Очищений газовий потiк викидається у
атмосферу через димову трубу  (дж.2). Крейда накопичується у
приймальних бункерах електрофiльтру, далi за допомогою скребкового
конвеєра  крейда з батарейних циклонiв та електрофiльтру подається до
основної маси крейди у промiжному бункерi. Звiдти по пневмотрасi
крейда подається до 8-го силосу. Скребковий конвеєр виконаний у
металевому кожусi. Готова продукцiя з силосiв  через пункти
звантаження  подається на транспортнi засоби споживачiв.Частина
просушеної крейди з транспортера завантажується у мiшки на дiльницi
фасування.
Для  зберiгання бензину призначенi 2 наземнi цистерни,  об'єм  яких
становить по 12 м3. В  цистернах протягом року зберiгається по 56.8
м3 бензину. Через дихальнi клапани цистерн до атмосфери потрапляє
пара бензину. Вiд цистерн та паливо роздавальної колонки  до
атмосфери потрапляє пара бензину. 
При механiчнiй обробцi металу на токарних, фрезерувальних, заточних
верстатах до атмосфери потрапляє пил абразивно-металiчний та
металiчний (речовини у виглядi твердих суспендованих частинок).
Інформація  щодо  проблем , які  впливають на діяльність емітента ; ступінь залежності від
законодавчих або економічних  обмежень
        Нестабiльне законодавство,  неудоскональне податкове  законо-
   давство, змiни цiн на енергоносiї, монополiзм деяких
постачальникiв, частi 
   змiни у нологовому законодавствi.
        Зниження об_ємiв виробництва вiдбулося з причини загострення
конкуренцiї 
   на ринку.
        
Інформація  про  факти виплати штрафних  санкцій (штраф, пеня , неустойка) і компенсацій
за порушення  законодавства
        Штрафи за порушення чинного законодавства були у розмiрi 3,0
тис.грн. (несвоєчасне постачання обладнання та устаткування по
iмпорту).
        Були штрафи по залiзничному транспорту у розмiрi   24,0
тис.грн. (простої вагонiв за виною споживачiв)
        За рiшенням суду - 5,7 тис. грн.



Опис  обраної політики  щодо  фінансування діяльності  емітента , достатність робочого
капіталу для  поточних  потреб , можливі  шляхи  покращення  ліквідності  за оцінками
фахівців  емітента
   Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство припускалося,
що буде продовжувати дiяльнiсть в найближчому майбутньому, тобто те,
що буде здiйснювати нормальну дiяльнiсть не менше року пiсля
закiнчення звiтного перiоду, i що у нього немає нi намiрiв, нi
необхiдностi в лiквiдацiї або суттєвому зменшеннi масштабiв
дiяльностi. Таким чином, активи i пасиви облiковувалися, виходячи з
припущення, що пiдприємство буде мати спроможнiсть реалiзувати свої
активи i виконати свої зобов'язання при нормальному станi справ (не
термiново). Тобто, достовiрнiсть безперервного функцiонування
Товариства, як суб'єкта господарювання, достатньо висока. Можливiсть
банкрутства невелика. 
   Аналiз вiдносних показникiв фiнансового стана Товариства
складається в обчисленнi вiдповiдних фiнансових показникiв i їхньої
порiвняльної оцiнки, головним чином у часу i просторi. Цi показники
можуть складати спiввiдношення показникiв активу i пасиву Балансу у
вертикальному i горизонтальному розтинi фiнансових результатiв брутто
i нетто, а також спiввiдношення мiж складовими частинами облiку
фiнансових результатiв i статей Балансу, обчисленi як за звiтний
перiод, так i в динамiцi. 
   В першу чергу розраховувались такi показники фiнансового стану
Товариства , як коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, загальної
лiквiдностi, фiнансової стiйкостi, структури капiталу. 
   Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi - вiдображає частку
короткострокової заборгованостi, яку пiдприємство в змозi погасити в
самий найближчий час. Показник визначається вiдношенням розмiру
найбiльш лiквiдних активiв до суми найбiльш строкових пасивiв (роздiл
Балансу "Поточнi зобов'язання"). У свiтовiй практицi до найбiльш
лiквiдних активiв вiдносять грошовi кошти та короткостроковi цiннi
папери. В українськiй практицi за умови майже повної вiдсутностi
вторинного ринку цiнних паперiв не має сенсу включати цiннi папери до
складу найбiльш лiквiдних пасивiв. Оптимальне значення коефiцiєнта :
0,25 - 0,5. У нашому випадку, значення коефiцiєнта станом на
31.12.2006 становить 0,018, на 31.12.2007 р. становить лише 0,012, на
31.12.2008 р. становить вже 0,14, на 31.12.2009 р. становить 0,12, на
31.12.2010 р. 0,1, на 31.12.2011 р. становить 0,009 . Тобто, значення
показника лiквiдностi на протязi п_яти останнiх рокiв не було
оптимальним (сягало за нижчу границю оптимуму) i не мало абсолютно
задовольнити Товариство з огляду на рух грошових коштiв за звiтний
перiод. У 2011 роцi значення коефiцiєнта значно знизилося. 
   Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) -
визначається вiдношенням всiх оборотних коштiв (роздiл Балансу
"Оборотнi активи") до розмiру короткострокових зобов'язань (роздiл
Балансу "Поточнi зобов'язання"). Коефiцiєнт виражає платоспроможнiсть
пiдприємства не тiльки при умовах своєчасних розрахункiв з дебiторами
i реалiзацiї товарiв, але також за умови продажу iнших матерiальних
оборотних активiв. Значення коефiцiєнта залежить вiд характеру
галузi, тривалостi виробничого циклу, структури запасiв i витрат,
тому унiверсального оптимуму немає, хоча якщо коефiцiєнт перевищить



значення 1,0 (запропоноване оптимальне значення коефiцiєнта 1,0 -
2,0), то це гарний показник. У нашому випадку, значення коефiцiєнта
станом на 31.12.2006 р. становить 0,4, на 31.12.2007 р. становить
0,2, на 31.12.2008 р. становить 0,33, на 31.12.2009 р. становить 0,3,
на 31.12.2010 р. становить 0,22, на 31.12.2011 р. становить 0,2 тобто
на протязi п_яти останнiх рокiв ще не вiдповiдає оптимальному
значенню загальної лiквiдностi (сягає за нижчу границю оптимуму). 
   Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або
автономiї) - визначається долею власних джерел коштiв (роздiл Балансу
"Власний капiтал" у загальному результатi Балансу). Економiчно вiн
вiдбиває стiйкiсть фiнансового стану пiдприємства, його незалежнiсть
вiд позикових коштiв. Коефiцiєнт важливий для iнвесторiв i
кредиторiв, тому що при змiцненнi фiнансової незалежностi
пiдприємства (ростi коефiцiєнта) зменшується ризик виникнення в
майбутньому фiнансових проблем. Повна фiнансова стiйкiсть досягається
вже при значеннi коефiцiєнта, рiвному 0,25 (запропоноване оптимальне
значення коефiцiєнта 0,25 - 0,5). Це означає, що всi зобов'язання
пiдприємства можуть бути покритi його власними коштами, тому подальше
збiльшення коефiцiєнта для Товариства (значення коефiцiєнта станом на
31.12.2006 р. становить 0,69, на 31.12.2007 р. становить 0,76, на
31.12.2008 р. становить 0,76, на 31.12.2009 р. становить 0,76, на
31.12.2010 р. 0,83, на 31.12.2011 р. 0,82) економiчно недоречно, тому
що на протязi п_яти останнiх рокiв зростає та сягає за вищу границю
оптимуму. 
   Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) - визначається
вiдношенням розмiру зобов'язань пiдприємства (результат Балансу без
роздiлу "Власний капiтал") до розмiру його власних засобiв (роздiл
Балансу "Власний капiтал"). По сутi цей коефiцiєнт є варiант
коефiцiєнта автономiї. Вiдповiдно й економiчний змiст еквiвалентний,
iз тiєї рiзницею. що бажаними значеннями цього коефiцiєнта є
значення, що не перевищують 1,0 (запропоноване оптимальне значення
коефiцiєнта 0,5 - 1,0). Значення коефiцiєнта станом на 31.12.2006 р.
становить 0,44, на 31.12.2007 р. становить 0,32, на 31.12.2008 р.
становить 0,32, на 31.12.2009 р. становить 0,32, на 31.12.2009 р.
становить 0,21, на 31.12.2010 р. становить 0,22, що не вiдповiдає
оптимальному значенню загальної лiквiдностi (сягає за нижчу границю
оптимуму), i не виражає абсолютну платоспроможнiсть Товариства.
Подальше збiльшення коефiцiєнта для Товариства економiчно доречно. 
Еквiвалентнiсть останнiх двох коефiцiєнтiв пояснюється тим, що обидва
вони вiдбивають структуру пасиву Балансу - частку власних i позикових
засобiв. 
Запропонована методика необхiдна для оцiнки фiнансового стану
Товариства, як iнвестицiйного об'єкта, а також при ухваленнi рiшення
про емiсiю цiнних паперiв.
Витрати на пiдготовчi та вскришнi работу у гурничому цеху закладенi в
сумi 551 тис. грн на початок та 553 тис. грн на кiнець 2011 року
Інформація  про  вартість укладених, але ще  не  виконаних  договорів  (контрактів) на кінець
звітного періоду  (загальний підсумок ) та про  очікувані прибутки  від виконання  цих
договорів
Заздалегiдь визначеного портфеля замовлень на рiк товариство не має.
Виробництво та вiдвантаження продукцiї вiдбувається за попереднiм



замовленням споживача у розрiзi мiсяця. Не виконаних договорiв на
кiнець звiтного року немає.
Стратегію подальшої діяльності  емітента  щонайменше  на рік  (щодо  розширення
виробництва , реконструкції , поліпшення  фінансового стану, опис  істотних  факторів , які
можуть  вплинути  на діяльність емітента  в майбутньому )
  У 2012 роцi планується впровадження нового виду продукцiї  Вапно
порошкоподiбне. Ведуться перемовини про укладення договорiв з такими
пiдприємствами як ТОВ АЕРОК, та ТОВ ЮДК, що дасть можливiсть
пiдприємству стабiльно працювати.
Опис  політики  емітента  щодо  досліджень  та розробок , вказати суму  витрат на дослідження
та розробку  за звітний рік
Дослiдження у 2011 роцi не проводилися. Розробки не робились.
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
Судовi  справи протягом 2011 року вiдбувались. А саме
06.06.2011 р. позивач ТОВ "Кнауф гiпс Донбасс" вiдповiдач ПрАТ
"Слов_янський крейдо-вапняний завод " про стягнення 127588,65 грн.,
господарський суд Донецької обл. В позовних вимогах ТОВ "Кнауф гiпс
Донбасс" м. Соледар - вiдмовлено.
27.09.2011 р. позивач ТОВ "Кнауф гiпс Донбасс" вiдповiдач ПрАТ
"Слов_янський крейдо-вапняний завод" апеляцiйна скарга на рiшення
господарського суду Донецької обл. Донецький обласний апеляцiйний
господарський суд рiшення господарського суду Донецької обл вiд
05.09.2011 р у справi 39179 залишити без змiн.
Інша інформацію , 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
Iнформацiя щодо основних фiнансово-економiчних показникiв вiдображена
у повному обсязi у роздiлах рiчного звiту акцiонерного товариства за
2011 рiк. Додаткова iнформацiя вiдсутня.



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

Інформація  про  основні  засоби емітента  ( за залишковою вартістю )

Найменування  основних
засобів

Власні основні  засоби
(тис .грн.)

Орендовані  основні  засоби
(тис .грн.)

Основні  засоби , всього
(тис .грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

   48940.0001.Виробничого  призначення    48424.000        0.000        0.000    48940.000    48424.000
   22647.000- будівлі та споруди    22586.000        0.000        0.000    22647.000    22586.000
   16282.000- машини  та обладнання    16169.000        0.000        0.000    16282.000    16169.000
    2268.000- транспортні  засоби     2034.000        0.000        0.000     2268.000     2034.000
    7743.000- інші     7635.000        0.000        0.000     7743.000     7635.000
     663.0002.Невиробничого  призначен      640.000        0.000        0.000      663.000      640.000
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
     119.000- машини  та обладнання      119.000        0.000        0.000      119.000      119.000
       9.000- транспортні  засоби        9.000        0.000        0.000        9.000        9.000
     535.000- інші      512.000        0.000        0.000      535.000      512.000
   49603.000Усього    49064.000        0.000        0.000    49603.000    49064.000

Пояснення  : Ступiнь зносу по групам:
   -  будiвлi та споруди 63 %
   -  машини та обладнання 86 %
   -  транспортнi засоби 26 %
   -  iншi 13 %
Ступiнь зносу по групам основних засобiв невиробничого призначення:
   -  будiвлi та споруди 0 %
   -  машини та обладнання 20 %
   -  транспортнi засоби 22 %
   -  iншi6 %

Ступiнь використання за всiма групами 100 %. 
 Протягом 2011 року вибуло основних засобiв разом на 450 тис. грн. З них 211
тис. грн - транспортнi засоби (реалiзованi згiдно договору про пожертву
(дарування) автомобiль BMW 735i), 18.0 тис. грн. - автомобиль ЗИЛ 431412,
обладнання та офiсна технiка - 221 тис.грн.
  Протягом 2011 року надiйшло основних засобiв на 22 тис. грн. В тому числi:
22,0 тис. грн. - машини та обладнання.  
На основнi засоби пiдприємства обмежень на використання немає.



13.2. Інформація  щодо  вартості чистих  активів емітента

За звітний  період

Розрахункова  вартість чистих  активів

Скоригований  статутний  капітал
Статутний  капітал

Опис Розрахунок  вартост i чистих  актив iв  в iдбувався в iдпов iдно до методичних  рекомендац iй

ДКЦПФР  (Рiшення  №  485 в iд 17.11.2004 року ) та Положення  (стандарт)

бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого  Наказом  М iнiстерства  фiнансiв

України 31.03.99  N 87. Визначення  вартост i чистих  актив iв  проводилося  за  формулою :

Чист i активи  = Необоротн i активи  + Оборотн i активи  + Витрати майбутн iх пер iодiв -

Довгостроков i зобов 'язання  - Поточн i зобов 'язання  - Забезпечення  наступних  виплат   i

платежiв  - Доходи  майбутн iх пер iодiв

Висновок Розрахункова  вартiсть чистих  актив iв (51081.000 тис .грн. ) бiльше скоригованого

статутного кап iталу(1.000 тис .грн. ).Це  в iдпов iдає вимогам  статтi 155 п .3 Цив iльного

кодексу  України. Величина статутного кап iталу в iдпов iдає величин i статутного кап iталу,

розрахованому  на кiнець року .

Найменування  показника За попередній  період

       51081
           1
           1

       52144
           1
           1



13.3. Інформація  про  зобов'язання емітента

Види зобов 'язань Відсоток за
корист . коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис .грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити  банку, у тому  числі : X           0.00X X
  0.000           0.00д/н д/н

Зобов 'язання за  цінними  паперами X           0.00X X
у тому  числі за  облігаціями (за  кожним  випуском ) : X           0.00X X
за  іпотечними  цінними  паперами  (за  кожним  власним
випуском ):

X           0.00X X

за  сертифікатами  ФОН  (за  кожним  власним  випуском ): X           0.00X X
За векселями  (всього ) X           0.00X X
за  іншими  цінними  паперами  (у тому  числі за  похідними
цінними  паперами ) (за  кожним  видом ):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
Податкові  зобов 'язання X         121.00X X
Фінансова  допомога  на зворотній  основі X         410.00X X
Інші зобов 'язання X       10467.00X X
Усього зобов 'язань X       10998.00X X
Опис : Податкова заборгованiсть виникла з заборгованостi

плати за надра - 121 тис. грн, 
П iдприємство  ф iнансову допомогу  на зворотнiй основ i
- 410 тис. грн.
iнша заборгованiсть -  перед  споживачами продукц iї
знизилась у  пор iвнянн i з минулим  роком  та склала 186
тис. грн., з оплати працi зросла до  467 тис. грн., роялт i
- 9686 тис. грн.



15. Відомості  щодо  особливої  інформації  та інформації  про  іпотечні  цінні
папери, що  виникала протягом  періоду

Дата виникнення  події
Дата оприлюднення

Повідомлення  у стрічці
новин

Вид інформації

01.08.2011 Відомості  про  зміну складу посадових осіб  емітента09.08.2011



2009

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  СТАН  КОРПОРАТИВНОГО  УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів  було проведено  за  минулі  три  роки  ?

Рік Кількість зборів , усього У тому  числі позачергових
1  1  0

20102  1  0
20113  1  0

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

Реєстраційна  комісія
Так

Акціонери
Реєстратор

Ні
X

X
X

Інше

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

Державна  комісія  з  цінних паперів  та фондовго  ринку
Так

Акціонери , які володіють  у сукупності  більше ніж  10 відсотків

Ні

X
X

Який  орган здійснював  контроль  за  ходом  реєстрації акціонерів  або  їх представників  для участі в  останніх  загальних
зборах  (за  наявності  контролю )?

Підняттям карток
Так

Бюлетенями  ( таємне  голосування )

Ні
X
X

Підняттям рук X
Інше

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

Реорганізація
Так

Внесення  змін  до статуту товариства

Ні
X
X

Прийнятя  рішення  про  зміну  типу  товариства X

Інше

Прийняття  рішення  про  збільшення  статутного капіталу товариства X
Прийняття  рішення  про  зменшення  статутного капіталу товариства X
Обрання  голови  та членів наглядової ради, прийняття  рішення  про
припинення  їх повноважень

X

Депозитарій X

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

X

Чи  проводились  у звітному  році  загальні збори  акціонерів  у формі  заочного  голосування (так/ні ) ? _____Ні



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань  призначень  і  винагород

Ні
X
X
X

Іншi

Яким  чином  визначається  розмір  винагороди  членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників  акціонерів , що  правцюють  у товаристві

(осіб )
  4

Який  склад наглядової ради ( за  наявності  )?

Винагорода є  фіксованою  сумою
Так

Винагорода є  відсотком  від чистого прибутку  або  збільшення  ринкової  вартості  акцій

Ні

Винагорода виплачується  у вигляді цінних паперів  товариства

Інше

Скільки  разів  на рік  у середньому  відбувалося засідання наглядової ради протягом  останніх  трьох років  ? _____  4

  0
Кількість представників  державиі   0
Кількість представників  акціонерів , що  володіють  більше10% акцій   1
Кількість представників  акціонерів , що  володіють  менше  10% акцій   1
Кількість представників  акціонерів  - юридичних  осіб   0

Інвестиційний X

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

_____Так

X
X
X

Члени  наглядової ради не  отримують  винагороди X

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

Галузеві  знання  і  досвід роботи  в  галузі
Так

Знання у сфері  фінансів  і  менеджменту

Ні

Особисті  якості  (чесність , відповідальність  )

Інше

X
X
X

Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний  вік X
Відсутні будь-які вимоги X

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

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

Так

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

Ні

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

Інше

X

X

X

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

X

Іншi



Чи  створено  у вашому  акціонерному  товаристві  ревізійну  комісію  ? (так/ні ) ______Ні

Члени  правління  ( директор  )
Загальний відділ

Засідання
правління

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

Кількість членів ревізійної  комісії _____  0

Члени  наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний  відділ ( юрист  )
Секретар  правління
Секретар  загальних зборів

осіб .

Скільки  разів  на рік  у середньому  відбувалося засідання ревізійної  комісії  протягом  останніх  трьох років  ?_____ 1

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Так

Секретар  спостережної  ради
Корпоративний  секретар

Відділ або  управління , яке  відповідає  за  роботу  з
акціонерами

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Ні

Так

Ні

Інше

Визначення основних  напрямків  діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

Відповідно  до статуту вашого  акціонерного  товариства , до компетенції  якого з  органів (загальних зборів  акціонерів ,
наглядової ради чи виконавчого  органу) належить вирішення  кожного  з  цих питань

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не  належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження  планів  діяльності (бізнес -планів )
Затвердження  річного фінансового  звіту  або  балансу чи
бюджету
Обрання  та відкликання голови  правління
Обрання  та відкликання членів правління
Обрання  та відкликання голови  наглядової ради
Обрання  та відкликання членів наглядової ради
Обрання  голови  та членів ревізійної  комісії
Визначення розміру  винагороди  для голови  та членів
правління
Визначення розміру  винагороди  для голови  та членів
наглядової ради
Прийняття  рішення  про  притягнення  до майнової
відповідальності  членів правління
Прийняття  рішення  про  додатковий  випуск  акцій
Прийняття  рішення  про  викуп , реалізацію  та розміщення
власних акцій
Затвердження  аудитора
Затвердження  договорів , щодо  яких існує  конфлікт
інтересів

Ні

Так

Ні
Ні
Так
Так
Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні
Так

Ні

Так
Так
Ні
Ні
Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так



Чи  містить  статут акціонерного  товариства  положення , яке  обмежує  повноваження  виконавчого  органу приймати
рішення  про  укладення договорів , враховуючи  їх суму, від імені  акціонерного  товариства  ? (так/ні ) ______Так

Які  документи  існують  у вашому  акціонерному  товаристві  ?

Положення  про  загальні збори  товариства
Так

Положення  про  наглядову раду
Положення  про  виконавчий  орган (правління )

Ні
X

Інше

Чи  містить  статут або  внутрішні  документи  акціонерного  товариства  положення  про  конфлікт інтересів , тобто
суперечність  між  особистими  інтересами  посадової  особи  або  пов 'язаних  з  нею  осіб  та обов 'язком  діяти в  інтересах
акціонерного  товариства  ? (так/ні )

Положення  про  посадових  осіб  акціонерного  товариства
Положення  про  ревізійну  комісію
Положення  про  акції акціонерного  товариства
Положення  про  порядок  розподілу  прибутку

______Ні

X
X
X
X
X
X

Фінансова  звітність , результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному
товаристві

Публікується
у

пресі ,оприлюд
нюється  в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі  ДКЦПФР
про  ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується
на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних
зборах

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

Інформація про  склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні  документи
Протоколи  загальних зборів  акціонерів  після
їх проведення
Розмір  винагороди  посадових  осіб  АТ

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи  готує акціонерне  товариство  фінансову  звітність  у відповідності  до міжнародних  стандартів
бухгалтерського обліку ? (так/ні ) ______Ні

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

Не  проводились  взагалі
Так

Менше  ніж  раз  на рік

Ні

Раз на рік
Частіше  ніж  раз  на рік

X

Який  орган приймав  рішення  про  призначення  зовнішнього  аудитора ?

Загальні збори  акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Правління  або  директор

X
X

X
Інше

Чи  змінювало  акціонерне  товариство  зовнішнього  аудитора протягом  останніх  трьох років  ? (так/ні ) ______Ні



З якої причини  було змінено  аудитора ?

Не  задовольняв  професійний  рівень
Так

Не  задовольняли  умови  угоди з  аудитором
Аудитора  було замінено  на вимогу  акціонерів

Ні
X

Інше

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

Ревізійна  комісія
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього  аудиту акціонерного  товариства

X

З ініціативи  якого органу ревізійна  комісія  проводила  перевірку  останнього  разу ?

З власної ініціативи
Так

За дорученням  загальних зборів

Ні

За дорученням  наглядової ради

X

Інше

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

X
X

Стороння  компанія  або  сторонній  консультант
Перевірки  не  проводились
Інше

X
X

X
X

За зверненням  виконавчого  органу
На  вимогу  акціонерів , які в  сукупності  володіють  понад  10 відсотків   голосів

X
X
X
X



Залучення  інвестицій  та вдосконалення  практики корпоративного  управління

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

Випуск  акцій
Так

Випуск  депозитарних  розписок
Випуск  облігацій

Ні
X

Інше

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

Так, уже ведемо  переговори  з  потенційним  інвестором
Так, плануємо  розпочати  переговори

Кредити  банків

Чи  планує ваше  акціонерне  товариство  включити  власні акції до лістингу бірж чи торгово -іформаційних  систем
протягом  наступних  трьох років  ? (так/ні /не  визначились ) ? _______________Так

Фінансування  з  державного і  місцевих  бюджетів

X
X
X
X

Так, плануємо  розпочати  переговори  в  наступному  році
Так, плануємо  розпочати  переговори  протягом  двох років
Ні , не  плануємо  залучати іноземні  інвестиції протягом  наступних  трьох років
Не  визначились

X

______Чи  має  акціонерне  товариство  власний  кодекс  (принципи , правила ) корпоративного  управління  ? (так/ні ) Ні
У разі  наявності  в  акціонерного  товариства  кодексу корпоративного  управління  вкажіть дату його
прийняття  : ____________

яким  органом  управління  прийнятий  : _____________________________________________________________

______
Чи  оприлюднено  інформацію  про  прийняття  акціонерним  товариством  кодексу корпоративного  управління  ?
(так/ні )

укажіть яким  чином  його  оприлюднено  : ___________________________________________________________
Вкажіть інформацію  щодо  дотримання  / ___________________________________________________________

______
Чи  змінювало  акціонерне  товариство  особу , яка веде  облік  прав  власності  на акції у депозитарній  системі
України протягом  останніх  трьох років ?Ні

Не  задовольняв  професійний  рівень  особи
Так

Не  задовольняли  умови  договору з  особою
Особу  змінено  на вимогу :

Ні
X

Інше У зв 'язку iз  дематер iалiзацiєю  акцiй  у 2010 роцi

акціонерів
суду

X

X
X

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

недотримання  кодексу корпоративного  управлінння  ( принципів , правил ) в  акціонерному  товаристві  (з  посиланням  на
джерело розміщення  їх тексту ), відхилення та причини  такого відхилення протягом  року



Звіт про  корпоративне  управління

1. Вкажіть мету  провадження  діяльності  фінансової установи.

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

3. 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.

4.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.

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

6. 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 .

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

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

9. 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.

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

11. 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).

12. Вкажіть інформацію  про  діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності ;

кількість років , протягом   яких  надає аудиторські послуги фінансовій  установі;

перелік  інших  аудиторських послуг, що  надавалися фінансовій  установі протягом
року ;

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

ротацію аудиторів у  фінансовій  установі протягом  останіх п`яти  років ;

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.

13. Вкажіть інформацію  щодо  захисту фінансовою  установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму  розгляду скарг;

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

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

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



13.4. Інформація  про  обсяги  виробництва  та реалізації основних  видів  продукції

№  з /п Основний  вид продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої  продукції
у натуральній
формі  (фізична
одиниця  виміру

у грошовій  формі
(тис .грн.)

у відсотках до
всієї виробленої

продукції

у натуральній
формі  (фізична
одиниця  виміру

у грошовій  формі
(тис .грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої

продукції
1 2 3 4 5 6 7 8

   1 Крейда  код за  НПП  14.12.20.100 18286,08         9169.70          100.00 18596,88         9304.00           81.53



13.5. Інформація  про  собівартість реалізованої продукції

№  з /п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості
реалізованої  продукції (у відсотках)

1 2 3
   1 крейда  комова  (сировина )            6.00
   2 допом iжнi матер iали            8.30
   3 пальне  технологiчне           17.50
   4 Електроенергiя           13.50
   9 адмiнiстративн i витрати           20.96
  10 загальновиробнич i витрати           11.30
  11 витрати  на збут           15.41



Дата (рік , місяць, число)

Коди

за  ЄДРПОУ

Підприємство ___________________________________________________________

за  КОАТУУ
за  КОПФГ

за  СПОДУ

за  КВЕД

Приватне  акцiонерне  товариство  "Слов 'янский  крейдовапняний  завод "

Територія ______________________________________________________________
Организаційно -правова  форма  господарювання

Орган державного управління _____________________________________________

Вид економічної  діяльності________________________________________________

Одиниця  виміру : тис . грн.
Адреса ________________________________________________________________84162 ДОНЕЦЬКА  ОБЛАСТЬ  СЛОВ'ЯНСЬКИЙ  СМТ . ЧЕРКАСЬКЕ

НЕ  МАЄ

00290587
1424256500

234

         0

26.52.0

Форма  №  1 Код  за  ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2011 р.

Актив Код  рядка На  початок  звітного
періоду

На  кінець  звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні  активи

Незавершені  капітальні  інвестиції 020 9574 9574
Основні  засоби :

залишкова  вартість 030 49603 49064
первісна  вартість 031 193488 192803
знос 032 ( 143885 ) ( 143739 )

які обліковуються  за  методом  участі в  капіталі  інших  підприємств 040 -- --

Первісна  вартість інвестиційної  нерухомості 056 -- --

Усього за  розділом  І 080 60649 59903
ІІ. Оборотні  активи

виробничі  запаси 100 730 670

готова продукція 130 311 51

Дебіторська  заборгованість  за  товари , роботи , послуги:

чиста реалізаційна  вартість 160 123 235
первісна  вартість 161 123 235
резерв  сумнівних  боргів 162 (    --    ) (    --    )

----220Поточні  фінансові  інвестиції

з  бюджетом 170 35 31

Інша поточна  дебіторська  заборгованість 210          154          122

Нематеріальні  активи :
залишкова  вартість 010 1417 1210
первісна  вартість 011 4780 4780
накопичена  амортізація 012 ( 3363 ) ( 3570 )

Інші фінансові  інвестиції 045 55 55
Довгострокова  дебіторська  заборгованість 050 -- --
Справедлива  (залишкова ) вартість інвестиційної  нерухомості 055 -- --

Запаси :

поточні  біологічні активи 110 -- --
незавершене  виробництво 120 -- --

Товари 140 5 5
Векселі одержані 150 -- --

за  виданими  авансами 180 -- --
З нарахованих  дохідів 190 -- --
Із внутрішніх  розрахунків 200 --     --

Дебіторська  заборгованість  за  розрахунками :

Знос  інвестиційної  нерухомості 057 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

Довгострокові  біологічні активи :
справедлива  (залишкова ) вартість 035 -- --
первісна  вартість 036 -- --
накопичена  амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні  активи 070 -- --

Відстрочені податкові  активи 060 -- --

Гудвіл при  консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові  фінансові  інвестиції :

Середня  кількість працівників  (1)____________0

Складено (зробити  позначку  "v" у відповідній  клітинці):
за  положеннями  (стандартами) бухгалтерського обліку
за  міжнародними  стандартами фінансової  звітності



IV. Поточні  зобов 'язання
Короткострокові  кредити  банків 500 -- --
Поточна  заборгованість  за  довгостроковими  зобов "язаннями 510 -- --
Векселі видані 520 -- --

Поточні  зобов 'язання  за  розрахунками :
з  одержаних  авансів 540 279 186
з  бюджетом 550 187 121

із  внутрішніх  розрахунків 600 -- --

Інші поточні  зобов 'язання 610 19 43
Усього за  розділом  IV 620 10903 10998

V. Доходи  майбутніх  періодів 630 -- --
Баланс 640 63099 62131

Пасив Код  рядка На  початок  звітного
періоду

На  кінець  звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний  капітал 300 1 1
Пайовий  капітал 310 -- --
Додатковий  вкладений  капітал 320 46239 46239
Інший  додатковий  капітал 330 -- --
Резервний  капітал 340 -- --
Нерозподілений  прибуток  (непокритий  збиток ) 350 5904 4841
Неоплачений  капітал 360 (    --    ) (    --    )
Вилучений  капітал 370 (    --    ) (    --    )

5108152144380Усього за  розділом  I
ІI. Забеспечення  наступних  виплат  і  платежів

Забезпечення  виплат  персоналу 400 -- --
Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --
416 -- --

Цільове  фінансування 420 -- --
----430Усього за  розділом  II

IIІ. Довгострокові  зобов 'язання
Довгострокові  кредити  банків 440 -- --
Інші довгострокові  фінансові  зобов 'язання 450 -- --
Відстроченні податкові  зобов 'язання 460 52 52
Інші довгострокові  зобов "язання 470 -- --

5252480Усього за  розділом  III

зі  страхування 570 39 43
з  оплати  праці 580 177 467
з  учасниками 590 4 4

Кредиторська  заборгованість  за  товари , роботи , послуги 530 10198 10134

з  позабюджетних  платежів 560 -- --

На  балансi п iдприємства  враховуються  активи , що  визнан i нематер iальними  активами  в iдпов iдно до П (С )БО -8 - Положення  (стандарту)
бухгалтерського облiку 8 "Нематер iальнi активи ", затвердженого  наказом  М iнфiну України в iд 18.10.1999 р. №  242.
П iдприємством  прийняте  рiшення  не  робити  переоц iнку об 'єктiв  НМА   на дату балансу - 31.12.2011 р., оск iльки їхня залишкова  вартiсть  не
в iдрiзнялась в iд справедливої  вартост i на дату балансу й  у в iдношенн i їх не  iснує  активний  ринок  (п .19 П (С )БО -8). 
П iдприємством  прийняте  рiшення  про  застосування  прямол iнiйного  методу  нарахування амортизац iї виходячи  з  терм iна корисного

Частка  меншості 385 -- --

Cума страхових  резервів

Cума часток перестраховиків  у страхових  резервах

Грошові  кошти  та їх еквіваленти :
в  національній  валюті 230 4 38

в  іноземній  валюті 240 68 56
Інші оборотні  активи 250 469 467
Усього за  розділом  II 260 1899 1675

ІІІ. Витрати майбутніх  періодів 270 551 553

Баланс 280 63099 62131

у т.ч. в  касі 231 -- --

ІV. Необоротні  активи  та групи вибуття 275 -- --

Накопичена  курсова  різниця 375 (    --    ) (    --    )

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

605 -- --

(1) Визначається в  порядку , встановленому  спеціально  уповноваженим  центральним органом   виконавчої  влади у галузі статистики .
(2) З рядка 420 графа 4  Сума  благодійної допомоги (421) --



використання  конкретного  виду нематер iального активу  (п . 27 П (С )БО -8). За 2011 рiк нараховано  амортизац iї 207 тис .грн.
Протягом  року  у состав  нематер iальних актив iв  не  надходило НМА .
Станом  на 31.12.2011 р. на балансi Товариства  облiковувалось  нематер iальних актив iв  на 4780 тис .грн., у тому  числi : 
- права  користування  природними  ресурсами  - 2954 тис .грн.;
- права  на знаки  для товар iв  i послуг - 1 тис .грн.;
- права  на об 'єкти  промислової  власност i - 104 тис .грн.;
- авторськ i та сум iжнi з  ними  права  - 1718 тис .грн.;
- iнш i нематер iальнi активи , тощо  - 3,0 тис .грн..
На  балансi Товариства  облiковуються  незавершен i кап iтальнi iнвестиц iї у сум i 9574 тис .грн. на початок  року  та 9574 тис .грн. - на кiнець року
(придбан i, але не  введен i до експлуата-цiї основн i виробнич i фонди  /комплексна  лiнiя виробництва  високояк iсної крейди /). Незавершеного
кап iтального будiвництва  на початок  i кiнець року  у Товариства  немає .
П iдприємством  проведено  аналiз  та класифiкацiя основних  засоб iв  на предмет  в iдпов iднос-тi їх вимогам  П (С )БО  -7 - Положення  (стандарту)
бухгалтерського облiку 7 "Основн i засоби ", за-твердженого  наказом  М iнфiну України в iд 27.04.2000 р. №  92, тобто  визначен i об 'єкти  ОЗ , що
признаються  активами .
Ступ iнь зносу  виробничих  засоб iв  станом  на 31.12.2011 р. складала 75.4 % в iд перв iсної ва-ртост i. П iдприємством  в iдпов iдно до п .26.
П (С )БО -7 обрано  виробничий  метод  нарахування амортизац iї (метод  суми  одиниць  продукцiї) основних  засоб iв . За 2011 рiк нараховано
амортизац iї 111 тис .грн..
Протягом  2011 року  вибуло  основних  засоб iв , якi не  в iдпов iдають вимогам  визначення  ак-тиву  (за  наявност i фiзичного  та морального  зносу ) та
реалiзовано  разом  на 707 тис .грн. - (машини  та обладнання - 221 тис .грн.; транспортн i засоби -277 тис .грн.; iнструменти , прилади , iнвентар
(меблi) - 201 тис .грн., бiблiотечн i фонди  - 3,0 тис .грн, малоцiннi необоротн i матер iальнi активи  - 5 тис . грн..).
Протягом  2011 року  надiйшло  основних  засоб iв  - 22 тис .грн., в  тому  числi : введення  в  екс -плуатацiю  машин  та обладнання на 22 тис .грн.
П iдприємством  прийняте  рiшення   не  робити  переоц iнку об 'єктiв  ОЗ , оск iльки їх залишко -ва  вартiсть значно  (бiльш нiж на 10 %) не
в iдрiзняється  в iд справедливої  вартост i на дату балансу (п .16 П (С )БО -7).
Всi витрати  на ремонт  основних  засоб iв  протягом   року  в iднесен i на витрати  операц iйної  дiяльностi.  Орендованих  основних  засоб iв  в
наявност i у Товариства  немає .
Проведено  аналiз  довгострокових  фiнансових  вкладень та визначено , що  в  балансi данi ак-тиви  повинн i бути  класифiкован i, як довгостроков i
активи  та в iдображатися по  соб iвартост i. Переоц iнка фiнансових  iнвестиц iй  не  провадилась , оск iльки для них  не  iснує  активного  ринку .
Оск iльки сума придбаних  голосiв  об 'єкту iнвестування  лiчила менш  нiж 25 % голосiв , то  вказан i iнвестиц iї в iдображен i  в  балансi по  статтi :
"iнш i фiнансов i iнвестиц iї" - на початок  року  та на кiнець року  в  сум i  55,0 тис .грн.
Згiдно з  вимогами  Положення  (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок  на прибу -ток ", затвердженого  наказом  М iнфiну України в iд
28.12.2000 р. №  353. Товариством  проведено  аналiз  рiзниц i м iж прибутком  податковим  та прибутком  облiковим  за  2011 рiк з  метою  виявлення
тимчасових  та пост iйних  рiзниць . Оск iльки не  вс i рiзниц i виявилися  пост iйними , Товариством   обчислено  в iдстроченi податков i зобов 'язання  в
сум i 52 тис .грн., якi були в iдображен i в iдпов iдно у фiнансов iй  зв iтност i (ф.1 Баланс  ряд.460 "Вiдстроченi податков i зобов 'язання").
Зроблено  аналiз  запас iв  на предмет  в iдпов iдностi критер iям  згiдно з   П (С )БО  - 9, у ходi яко -го не  встановлено  застарiлих i негожих до
експлуатацiї запас iв . Запаси  в iдображен i у фiнансов iй  зв iтност i по  нижчiй  з  оцiнок  (соб iвартост i або  чистої вартост i реалiзацiї) - по
соб iвартост i (по  за-куп iвельн iй  вартост i на дату оприбуткування ). Для облiку вибуття  запас iв  використовувався  ме -тод Ф IФО . 
Значну  частину запас iв  складають сировина  i матер iали, що  є  динамiчними , швидко  обер -таються , тому  їхня вартiсть у Балансi в iдпов iдає
реальнiй  ринков iй  вартост i. Переоц iнка вартост i запас iв  не  провадилася  через  в iдсутнiсть її необх iдностi. На  початок  року  в iдображено  у
балансi виробничих  запас iв  730 - тис .грн., на кiнець року  - 670 тис .грн.; готової продукцiї - 311 тис .грн. на початок  року  та 51 тис .грн. - на
кiнець року .; товари  - 5 тис .грн. на початок   та 5 тис .грн. на кiнець року .
На  дату балансу проведена  iнвентаризац iя  дебiторської заборгованост i за  2011 рiк, яка п iдтвердила реальнiсть розм iру заборгованост i,
в iдбитої у фiнансов iй  зв iтност i ПрАТ  "СКВЗ". Проведений  аналiз  дебiторської заборгованост i дозволив  визнати  всю  дебiторську
заборгован iсть за  товари , роботи , послуги, що  значиться на балансi п iдприємства  в  сум i 123 тис .грн. на початок  року , та 235 тис .грн. - на
кiнець року , у складi актив iв . 
Поточна  дебiторська  заборгован iсть за  товари , роботи  та послуги за  строках непогашення  знаходиться  у рамках операц iйного  циклу, який
становить  12 м iсяцiв . По  строках непогашення  ця заборгован iсть склала :
До         12 м iсяцiв    -              209 тис .грн.;
До    12-18 м iсяцiв    -                - тис .грн.;
До    18-36 м iсяцiв    -                26 тис .грн.;
Разом                 -                         235 тис .грн.
Для дебiторської заборгованост i, що  визнана  у складi актив iв , виходячи  з  фахового  су-дження кер iвництва  п iдприємства  про  питому  вагу
сумн iвних  i безнадiйних  боргiв  у валов iй  сум i дебiторської заборгованост i, в iдпов iдно до П (С )БО -10, протягом  зв iтного року  начислявся резерв
сумн iвних  боргiв  виходячи  з  методу  платоспроможност i окремих  дебiтор iв .
Протягом  2011 року  дебiторська  заборгован iсть в  сум i 77 тис .грн. була визнана  безнадiй -ною  i списана  за  рахунок  резерву  сумн iвних  боргiв . 
На  дату балансу резерв  сумн iвних  боргiв  п iдприємством  не  начислявся, оск iльки коеф iцi-єнт сумн iвност i  по  окремим  дебiторам  визначено
рiвним  нулю .
Деб iторська  заборгован iсть Товариства  по  розрахункам  з  бюджетом  склала на початок  року  - 35 тис .грн., на кiнець року  - 31 тис .грн. 
Сума  iншої поточної  дебiторської заборгованост i склала 154 тис .грн. на початок  року  та 122 тис .грн. на кiнець року  (розрахунки  з  iншими
дебiторами  рах.37, 63, 65, 66, 685 тощо ). Євротрейд  України - 5,7 тис . грн, Донецькобленерго  - 11,5 тис .грн. за  спожиту  ел.енергiю , Консульт
центр - 4,9 тис . грн надання послуг iнформац iйного  характеру, Топограф  ЧП  - 9,6 тис  грн. оформлення  технiчної документацiї з  землеустрою ,
Екотехнологiї - 7,4 тис . грн розрахунок  фонових  концентрацiй  забруднюючих  речовин , та iн.
При  аналiз i грошових  кошт iв  встановлено , що  на п iдприємств i є  кошти  в  нацiональнiй  (24 тис .грн. на початок  року  та 38 тис .грн. - на кiнець
року ) та iноземн iй  валют i (68 тис .грн. на поча -ток  року  та 56 тис .грн. - на кiнець року ) на банкiвських  рахунках i в  касi, що  в iдпов iдають
крите -рiям  визначення  П (С )БО  4. На  п iдприємств i в iдсутнi кошти , що  не  можуть  бути  використан i про -тягом 12 м iсяцiв  iз  дати балансу
внаслiдок яких-небудь обмежень .
До  iнших  оборотних  актив iв  у балансi в iднесен i залишки  по  рахунках та 644 "Податковий  кредит", тощо  (469 тис .грн. на початок  року  та 467
тис .грн. - на кiнець року ).
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Проанал iзовано  склад витрат  майбутн iх пер iодiв  на в iдпов iднiсть їх вимогам  П (С )БО . Ная -вне  сальдо по  рах.39 "Витрати майбутн iх пер iодiв "
(витрати  на п iдготовчi та вскришн i роботи  у сум i 551 тис .грн. - на початок  i 553 тис .грн. - на кiнець зв iтного пер iоду) визнано , як актив ,
в iдби-тий  по  статтi балансу "Витрати майбутн iх пер iодiв ".
Статутний  кап iтал Товариства  - зафiксована  в  установчих  документах загальна вартiсть ак-тив iв , якi є  внеском  власник iв  (учасникiв ) до
кап iталу п iдприємства  - в iдпов iдає Статуту та в iдо-бражений  в  Балансi у розм iрi 1,0 тис .грн.. Статутний   кап iтал Товариства  на дату Балансу -
31.12.2011 р. - заявлений  дорiвнює  сплаченому . 
Бухгалтерський облiк статутного кап iталу ведеться  згiдно "Плану рахункiв  бухгалтерсько-го облiку актив iв , кап iталу, зобов 'язань i
господарських  операц iй  п iдприємств  i органiзацiй " та "Iнструкцiєю  по  застосуванню  Плану рахункiв  бухгалтерського облiку актив iв , кап iталу,
зобов 'я-зань  i господарських  операц iй  п iдприємств  i органiзацiй ", затверджених  наказом  М iнфiну України в iд 30.11.99 р. №  291 на
балансовому  рахунку четвертого  класу  40 "Статутний  кап iтал". 
Сальдо на цьому  рахунку на 31.12.2011 р. в iдпов iдає розм iру статутного кап iталу, який  за-фiксовано  в  установчих  документах. Аналiтичний
бухгалтерський  облiк кап iталу ведеться  по  ко -жному  акцiонеру  (учаснику) Товариства .
Залишки  фонду iндексацiї балансової вартост i та переоц iнки  ОЗ  (результати декiлькох обов 'язкових  дооцiнок   основних  засоб iв , якi було
проведено  за  рiшенням  Кабiнету М iнiстрiв  України у зв 'язку з  iнфляцiєю , починаючи  з  1992 року ) , фонду переоц iнки  ТМЦ , а також  фонду
вартост i майна , яке  не  п iдлягає приватизац iї  на початок  та на  кiнець  року  у сум i 46239 тис .грн. в iдбито  по  статтi "Iнший  додатковий  кап iтал".
            Iнш i зм iни  протягом   зв iтного пер iоду у додатковому  кап iталi не  в iдбувалися.
Протягом  року  Товариством  не  провадились  операц iї придбання -продажу  акцiй  власної ем iсiї. 
На  кiнець зв iтного пер iоду неоплачений  кап iтал в iдсутнiй .
Нерозпод iлений  прибуток  (збиток ) на кiнець року  визначено  п iсля завершення  п iдготовки Зв iту про  фiнансов i результати за  рiк - отримано
чистий  збиток  у розм iрi 1063 тис .грн. (ряд. 225 ф.2 за  2011 р.), таким  чином  зменшено  балансовий  нерозпод iлений  прибуток   до 4841 тис .грн.
(рах.441). 
На  початок  року  резервний  кап iтал на п iдприємств i не  сформовано . Протягом  року  зм iн у резервному  кап iталi не  в iдбувалося.
Протягом  зв iтного пер iоду п iдприємством  не  формувалися  забезпечення  наступних  витрат  i платежiв . Залишкiв  забезпечень  на кiнець року
немає .
Довгостроков i заборгован iстi по  банкiвським  кредитам  Товариства  в iдсутнi.
Векселя, виданi Товариством , та не  погашен i на дату балансу - в iдсутнi. 
Кредиторська  заборгован iсть за  товари , роботи , послуги зменшилась  на 64 тис .грн. та скла-ла на дату балансу 10134 тис .грн.
Поточн i зобов 'язання  за  розрахунками  з  аванс iв  одержаних  склали на дату балансу 186 тис .грн. 
Зобов 'язання  по  розрахункам  з  бюджетом   склали на дату балансу 121 тис .грн.
Поточн i зобов 'язання  по  розрахункам  з i страхування склали на дату балансу 43 тис .грн. 
Поточн i зобов 'язання  з  оплати  працi склали на кiнець зв iтного року  467 тис .грн. 
Поточн i зобов 'язання  по  розрахункам  з  учасниками  не  зм iнилися  протягом  року , склали на кiнець року  4,0 тис .грн.
Кредиторська  заборгован iсть по  iншим  поточним  зобов 'язанням  склала на дату балансу - 43 тис .грн.( заборгован iсть п iдприємства  по
п iдзвiтним  особам  /рах.372/).
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за  ЄДРПОУ

Підприємство ___________________________________________________________
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за  КОПФГ

за  КВЕД

Приватне  акцiонерне  товариство  "Слов 'янский  крейдовапняний  завод "

Територія ______________________________________________________________
Орган державного управління _____________________________________________

Организаційно -правова  форма  господарювання  ______________________________

Вид економічної  діяльності________________________________________________

Одиниця  виміру : тис . грн.
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Форма  №  2 Код  за  ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО  ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ
за рік  2011 р.

Стаття Код  рядка За звітний  період За попередній  період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

Доход  (виручка) від реалізації продукції (товарів , робіт , послуг) 010        11412        12485
Податок  на додану вартість 015 ( 1893 ) ( 2082 )
Акцизний  збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування  з  доходу 030 (    --    ) (    --    )
Чистий  доход (виручка) від реалізації продукції (товарів , робіт , послуг) 035         9519        10403
Собівартість  реалізованої  продукції (товарів , робіт , послуг) 040 ( 7308 ) ( 9419 )
Валовий :
Прибуток 050         2211          984
Збиток 055 (    --    ) (    --    )
Інші операційні  доходи 060           91         4409

Адміністративні  витрати 070 ( 1532 ) ( 1430 )
Витрати на збут 080 ( 1126 ) ( 1481 )
Інші операційні  витрати 090 ( 125 ) ( 594 )

Прибуток 100     --         1888

Фінансові  результати від операційної  діяльності:

Збиток 105 ( 481 ) (    --    )
Дохід  від участі в  капіталі 110     --     --
Інші фінансові  доходи 120     --           58
Інші доходи 130           39         1075
Фінансові  витрати 140 (    --    ) (    --    )
Втрати від участі в  капіталі 150 (    --    ) (    --    )
Інші витрати 160 ( 621 ) ( 2607 )

Прибуток 170     --          414

Фінансові  результати від звичайної  діяльності до оподаткування :

Збиток 175 ( 1063 ) (    --    )

2012 01 01

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

061     --     --

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

091 (    --    ) (    --    )

Прибуток  (збиток ) від впливу  інфляції на монетарні  статті 165 (    --    ) (    --    )

У т.ч. прибуток  від припиненої  діяльності та/або  прибуток  від переоцінки
необоротних  активів  та групи вибуття  у наслідок припинення  діяльності

176     --     --

У т.ч. збиток  від припиненої  діяльності та/або  збиток  від переоцінки
необоротних  активів  та групи вибуття  у наслідок припинення  діяльності

177 (    --    ) (    --    )

Складено (зробити  позначку  "v" у відповідній  клітинці):
за  положеннями  (стандартами) бухгалтерського обліку
за  міжнародними  стандартами фінансової  звітності



Найменування  показника Код  рядка За звітний  період За попередній  період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ  ОПЕРАЦІЙНИХ  ВИТРАТ

Матеріальні  затрати 230         5935         9040
Витрати на оплату  праці 240         2089         2023
Відрахування на соціальні заходи 250         1027          922
Амортизація 260          318          343
Інші операційні  витрати 270          722          596
Разом 280        10091        12924

Назва  статті Код  рядка За звітний  період За попередній  період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК  ПОКАЗНИКІВ  ПРИБУТКОВОСТІ  АКЦІЙ

Середньорічна  кількість простих  акцій 300        24014        24014
Скоригована  середньорічна  кількість простих  акцій 310        24014        24014
Чистий  прибуток  (збиток ) на одну просту  акцію 320 (     44.26584000)       9.07804000
Скоригований  чистий  прибуток  (збиток ) на одну просту  акцію 330 (     44.26584000)       9.07804000
Дивіденди  на одну просту  акцію 340     --     --

Директор __________

Головний  бухгалтер __________

Для упорядкування  под iлу I Зв iту за  формою , передбаченою  ПБО -3, за  даними  бухгалтер-ського облiку визначен i показники  по   статтях  зв iту :
- у рядку 010 зв iту перенесений  тiльки валовий  прибуток  (виторг) в iд реалiзацiї продукцiї (товар iв , роб iт, послуг), що  в iдпов iдає критер iям
визнання  прибутку  по  ПБО -15 "Прибу -ток " - 11412 тис .грн.. 
- i, в iдпов iдно, у рядку 015 зв iту ПДВ , що  був  включений  до складу валових  прибутк iв  (виторгу) в iд реалiзацiї продукцiї (товар iв , роб iт,
послуг) - 1893 тис .грн.. 
- у статтю  "Соб iвартiсть реалiзованої  продукцiї" по  рядку 040 зв iту включен i матер iальнi витрати  (сировина , матер iали), пряма  зароб iтна
плата з  нарахуваннями , виробнич i на-кладнi витрати  -  7308 тис .грн. 
- у статтi "Iнш i операц iйн i доходи" по  рядку 060 в  сум i 91 тис .грн. включен i  доходи, по -в 'язан i  з  операц iйною  дiяльнiстю  п iдприємства , в
тому  числi - доходи в iд операц iйної  оренди  актив iв  3 тис .грн.; доход в iд операц iйної  курсової  рiзниц i - 2 тис .грн.; iнш i дохо -ди в iд операц iйної
дiяльностi - 86 тис .грн.;
- у статтю  "Адм iнiстративн i витрати " по  рядку 070 зв iту включен i адмiнiстративн i витра -ти  поточного  зв iтного пер iоду - 1532 тис .грн.; 
- у статтю  "Витрати на збут" по  рядку 080 зв iту включен i  витрати , пов 'язан i з i збутом  то -варної продукцiї, що  виробляється  п iдприємством  -
витрати  на утримання  п iдроздiлiв  збиту , рекламу, доставку продукцiї споживачам  - 1126 тис .грн.;
- у статтi "Iнш i операц iйн i витрати " по  рядку 090 в  сум i 125 тис .грн. включен i  витрати , пов 'язан i  з  операц iйною  дiяльнiстю  п iдприємства , в
тому  числi - витрати  по  операц iй -нiй  оренди  актив iв  1 тис .грн.; сплачен i штрафи , пен i, неустойки  господарської дiяльностi - 33 тис .грн.;
витрати  в iд операц iйної  курсової  рiзниц i - 2 тис .грн.; iнш i операц iйн i витрати  склали 89 тис .грн.; 
- у статтi "Iнш i доходи" по  рядку 130 в  сум i 39 тис .грн. включен i  доходи, не  пов 'язан i  з  операц iйною  дiяльнiстю  п iдприємства  
- у статтi "Iнш i витрати " по  рядку 160 в iдбитi збитки  протягом  поточного  року , не  пов 'я-зан i з  операц iйною  дiяльнiстю  п iдприємства  в  сум i
621 тис .грн.
- податок  на прибуток  в iд звичайної  дiяльностi, розрахований  згiдно правил  податкового   облiку та ЗУ "Про  оподаткування  прибутку
п iдприємств ", у 2011 роцi в iдсутнiй . 
            Оголошен i та не  виплачен i дивiденди за  2011 рiк на п iдприємств i в iдсутнi.

    --    --185Дохід  з  податку на прибуток  від  звичайної  діяльності

(    --    )( 1063 )225Збиток

Чистий :

         218    --220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки  з  надзвичайного  прибутку
(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні :

    --    --200Доходи

(    --    )( 1063 )195Збиток

Фінансові  результати від звичайної  діяльності:

         218    --190Прибуток

( 196 )(    --    )180Податок  на прибуток  від звичайної  діяльності

    --    --226Забезпечення  матеріального заохочення

    --    --215Частка  меншості

131(1) З рядка 130 графа 3  Дохід , пов 'язаний  з  благодійною  допомогою     --



Дата (рік , місяць, число)

Коди

за  ЄДРПОУ
Підприємство ___________________________________________________________

за  КОАТУУ
за  КОПФГ

за  КВЕД

Територія ______________________________________________________________
Организаційно -правова  форма  господарювання  ____________________________

Вид економічної  діяльності________________________________________________

Одиниця  виміру : тис . грн.

00290587

Форма  №  3 Код  за  ДКУД 1801004

ЗВІТ про  рух  грошових  коштів  за  2011 рік

Стаття Код

За звітний  період За аналогічний
період

попереднього  року

1 2 3

2012 01 01

4
I. Рух коштів  у результаті  операційної  діяльності

010        11166        11916
          Надходження від:
Реалізації продукції (товарів , робіт , послуг)
Погашення  векселів  одержаних 015     --     --
Покупців  і  замовників  авансів 020     --     --
Повернення  авансів 030            5            4
Установ  банків  відсотків  за  поточними  рахунками 035     --           73
Бюджету  податку на додану вартість 040     --     --
Повернення  інших  податків  і  зборів  (обов 'язкових  платежів ) 045           20     --
Отримання  субсидій , дотацій 050     --     --
Цільового  фінансування 060     --     --
Боржників  неустойки  (штрафів , пені ) 070     --     --
Інші надходження 080          271          111

090         7237         9306
          Витрачання на оплату :
Товарів  (робіт , послуг)
Авансів 095     --     --
Повернення  авансів 100           53          304
Працівникам 105         1442         1536
Витрат на відрядження 110     --           90
Зобов 'язань з  податку на додану вартість 115          832          731
Зобов 'язань з  податку на прибуток 120            1     --
Відрахувань на соціальні заходи 125         1001          873
Зобов 'язань з  інших  податків  і  зборів  (обов 'язкових  платежів ) 130          850          818
Цільових  внесків 140     --     --
Інші витрачання 145           16          498
Чистий  рух коштів  до надзвичайних  подій 150           30        -2052
Рух коштів  від надзвичайних  подій 160     --     --
Чистий  рух коштів  від операційної  діяльності 170           30        -2052
II. Рух коштів  у результаті інвестиційної  діяльності

180     --           12
Реалізація:
          фінансових  інвестицій
          необоротних  активів 190           18     --
          майнових  комплексів 200     --     --

          дивіденди 220     --     --
Інші надходження 230     --     --

210     --     --
Отримані :
          відсотки

          необоротних  активів 250           26           81
          майнових  комплексів 260     --     --

240     --     --
Придбання :
          фінансових  інвестицій

Складено (зробити  позначку  "v" у відповідній  клітинці):
за  положеннями  (стандартами) бухгалтерського обліку
за  міжнародними  стандартами фінансової  звітності



1 2 3 4
Інші  платежі 270     --     --
Чистий  рух коштів  до  надзвичайних  подій 280           -8          -69
Рух коштів  від надзвичайних  подій 290     --     --
Чистий  рух коштів  від інвестиційної  діяльності 300           -8          -69

III. Рух коштів  у результаті фінансової  діяльності
310     --     --Надходження  власного  капіталу

Отримані  позики 320     --     --
Інші  надходження 330     --     --
Погашення  позик 340     --     --
Сплачені дивіденди 350     --     --
Інші  платежі 360     --     --
Чистий  рух коштів  до  надзвичайних  подій 370     --     --
Рух коштів  від надзвичайних  подій 380     --     --
Чистий  рух коштів  від фінансової  діяльності 390     --     --
Чистий  рух коштів  за  звітний  період 400           22        -2121
Залишок  коштів  на  початок  року 410           72         2195
Вплив зміни валютних  курсів на  залишок  коштів 420     --           -2
Залишок  коштів  на  кінець року 430           94           72

Прямування коштiв у результатi операцiйної дiяльностi визначалась за
сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на
операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на
рахунках бухгалтерського облiку:
1. У рядку 010 звiту включенi грошовi надходження вiд основної
дiяльностi, тобто вiд реалiзацiї продукцiї з урахуванням непрямих
податкiв  (податку на додану вартiсть) 11166 тис.грн.
2. У рядку 030 звiту включенi повернутi пiдприємству постачальниками
суми попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами - 5
тис. грн.
3. У рядку 080 звiту включенi iншi надходження грошових коштiв
(поворотна фiнансова допомога)  - 271 тис. грн. 
4. У рядку 090 звiту включенi грошовi кошти сплаченi постачальникам та
пiдрядникам за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi прийнятi роботи i
наданi послуги 7237 тис.грн.
5. У рядку 100 включенi суми попередньої оплати та авнсових платежiв,
якi пiдприєство повернуло покупцям - 53 тис.грн.
6. У рядку 105 включенi витраченi грошовi кошти на виплати працiвникам
заробiтної плати.
7. У рядку 115 включена сума сплаченого до бюджету податку на додану
вартiсть 832 тис.грн.
8. У рядку 120 включена сума сплаченого до бюджету плата за патент 1
тис. грн.
9. У рядку 125 включена сума сплачених внескiв iз
загальнообов_язкового державного пенсiйного i соцiального страхування
1001 тис.грн.
10. У рядку 130 включена сума сплачених податкiв i зборiв (крiм ПДВ)
850 тис. грн.
11. У рядку  145 включена сума грошових коштiв на iншi напрямки
операцiйної дiяльностi - 16 тис. грн.

Прямуваня грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
визначається на основi змiн у статтях роздiлу балансу "Необоротнi
активи"
У рядку 190 включенi суми грошових надходжень вiд продажу необоротних



Директор __________ Стрельцов  Володимир  Iзосимович

Головний  бухгалтер __________ Iсик  Людмила  Миколаївна

активiв 18 тис.грн.
У рядку 250 включенi суми виплати грошових коштiв для придбання
необоротних активiв  - 26 тис. грн.

У рядку 400 вказана рiзниця мiж сумою грошових надходжень та видаткiв
22 тис. грн.
У рядку 410 вказаний залишок грошових коштiв на початок року 72
тис.грн.
У рядку 430 квазаний залишок грошовихє коштiв на кiнець року  94 тис.
грн.
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Коди
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Орган державного управління _____________________________________________
Организаційно -правова  форма  господарювання  _____________________________

Вид економічної  діяльності________________________________________________

Одиниця  виміру : тис . грн.

00290587

         0

Форма  №  4 Код  за  ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО  ВЛАСНИЙ  КАПІТАЛ  за рік  2011

Стаття Код

1 2 3 4

Залишок  на
початок  року 010            1     --

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатко -
вий

вкладений
капітал

Інший
додатко-

вий  капітал

5 6

       46239     --

7 8

    --         5904

Резервний
капітал

Нерозподіле
ний

прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

9 10

    --     --

Разом

11

       52144

Коригування : Зміна
облікової  політики 020

Виправлення
помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований
залишок  на початок
року

050

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

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

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

           1     --        46239     --     --         5904     --     --        52144

Переоцінка  активів :
Дооцінка  основних
засобів

060     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка основних
засобів 070     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка
незавершеного
будівництва

090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

Уцінка
нематеріальних
активів

110

120

Чистий  прибуток
(збиток ) за  звітний
період

130

Розподіл  прибутку :
Виплати власникам
(дивіденди)

140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

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

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

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

    --     --     --     --     --        -1063     --     --        -1063

2012 01 01

Складено (зробити  позначку  "v" у відповідній  клітинці):
за  положеннями  (стандартами) бухгалтерського обліку
за  міжнародними  стандартами фінансової  звітності



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Спрямування
прибутку  до
статутного капіталу

150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до
Резервного  капіталу 160     --     --     --     --     --     --     --     --     --

170     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески  учасників :
Внески  до капіталу 180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення
заборгованості  з
капіталу

190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій  (часток)

210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж
викуплених  акцій
(часток)

220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання
викуплених  акцій
(часток)

230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в
капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Зменшення
номінальної
вартості  акцій

250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни  в
капіталі : Списання
невідшкодованих
збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно
отримані  активи 270     --     --     --     --     --     --     --     --     --

280     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом  змін  в
капіталі 290     --     --     --     --     --        -1063     --     --        -1063

Залишок  на кінець
року 300            1     --        46239     --     --         4841     --     --        51081

Протягом  зв iтного пер iоду у товариств i зм iни  в  облiков iй  пол iтицi не  в iдбувалися, але про -тягом року  було виправлено  помилки , що
в iдносяться до минулих  пер iодiв , тому  Товариством  проведене   коригування прибутку  по  початок  року  на суму 66 тис .грн. Згiдно вимог
П (С )БО  Товариством  було скориговано  вступний  Баланс станом  на 01.01.2011 р.
У скоригованому  залишку на початок  року   у колонц i 6 "Iнший  додатковий  кап iтал"  в iдбитi залишки  фонду iндексацiї основних  засоб iв  i
товарно -матер iальних цiнностей  46239 тис .грн.. У плин i зв iтного пер iоду в  додатковому  кап iталi зм iни  не  в iдбулися.
У колонку  8 "Нерозпод iлений  прибуток " на початок  року  в iдбитi данi про  нерозпод iлений  прибуток  на початок  зв iтного пер iоду з
трансформованого  балансу п iдприємства  (стр.350) - 5904 тис .грн.. У плин i зв iтного пер iоду п iдприємство  одержало  збиток  в  сум i 1063 тис .грн.
(данi Зв iту про  фiнансов i результати за  зв iтний  пер iод ряд.225), який  зменшив  нерозпод iлений  прибуток  То -вариства  на кiнець 2011 року  до
4841 тис .грн..
Розм iр Статутного фонду Товариства  в iдпов iдає статутним  документам  i складає 1200 (Од-на  тисяча двiстi) гривень 70 коп iйок , що  розд iлений



Iсик  Людмила  Миколаївна_______Головний  бухгалтер

Стрельцов  Володимир  Iзосимович_______Директор

на 24014 (Двадцять чотири  тисячi чотирнад-цять) простих  iменних  акцiй  ном iнальною  вартiстю  0-05 грн..  
За станом  на  31.12.2011 р. неоплачена  частина кап iталу в iдсутня.
Протягом  року  товариством  не  провадився  викуп  акцiй  власної ем iсiї, а також  операц iї продажу  акцiй  власної ем iсiї. Ф iнансовий  результат
викупу  та продажу  акцiй  власної ем iсiї в iдображено  у бухгалтерському облiку достов iрно  та в  повному  обсяз i. 
На  дату балансу не  облiковуються  викуплен i та не  розм iщен i акцiї власної ем iсiї.
Зм iн у плин i зв iтного пер iоду в  кiлькостi акцiй , що  знаходяться в  оберт i, не  в iдбувалося. Прив iлеї й  обмеження , пов 'язан i з  акцiями , у тому
числi обмеження  щодо  розпод iлу дивiдендiв  i повернення  кап iталу, в iдсутнi. 
Акцiй , що  належать самому  товариству , немає . 
Акцiй , зарезервованих  для випуску  в iдпов iдно до опц iон iв  i iнших  контракт iв , немає . 
Кумулятивн i прив iлейован i акцiї в iдсутнi.



Підприємство

Територія

Орган державного управління

Организаціно -правова  форма  господарювання  _____________________________________________________________

Вид економічної  діяльності

За ЄДРПОУ

За КОАТУУ

За CПОДУ          0
За КОПФГ   0
За КВЕД

КОДИ

Одиниця  виміру : тис . грн.

 0Дата /рік , місяць, число /

Групи  нематеріальних
активів

Код
рядка

Залишок  на початок  року

первісна
(переоцінена )

вартість

накопичена
амортизація

Надійшло  за
рік

Переоцінка  (дооцінка  +,
уцінка -)

первісної
(переоціненої

) вартості

накопиченої
амортизації

Вибуло за  рік

первісна
(переоцінена )

вартість

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації

за  рік

Втрати від
зменшення
корисності  за

рік

Залишок  на кінець  року

первісна
(переоцінена )

вартість

накопичена
амортизація

Інші зміни  за  рік

первісної
(переоціненої

) вартості

накопиченої
амортизації

ПРИМІТКИ  ДО РІЧНОЇ  ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ за    0 рік
Форма  №  5           Код  за  ДКУД 1801008

I. Нематеріальні  активи .

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

Права  користування
природними  ресурсами 010 2954 2238 -- -- -- -- -- 137 -- -- -- 2954 2375

Права  користування  майном
020 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права  на комерційни
призначення 030 1 1 -- -- -- -- -- -- --

Права  на об 'єкти  промислової
власності 040 104 53 -- -- -- -- -- 11 --

Авторські  та суміжні  з  ними
права 050 1718 1068 -- -- -- -- -- 59 --

060 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші нематеріальні  активи
070 3 3 -- -- -- -- -- -- --

-- -- 1 1

-- -- 104 64

-- -- 1718 1127

-- -- -- --

-- -- 3 3

Разом
080 4780 3363 -- -- -- -- -- 207 -- -- -- 4780 3570

Гудвіл
090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



Групи  основних  засобів Код
рядка

Залишок  на
початок  року

первісна
(переоцін

ена )
вартість

знос

Надійшл
о  за  рік

Переоцінка
(дооцінка  +, уцінка

-)

первісна
(переоцін

ена )
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних  активів ,
щодо  яких існує  обмеження  права
власності (081) --
вартість оформлених  у заставу
нематеріальних  активів (082) --
вартість створених  підприємством
нематеріальних  активів (083) --

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних  активів ,
отриманих  за  рахунок  цільових  асигнувань (084) --

З рядка 080 графа 15 накопичена  амортизація  нематеріальних
активів , щодо  яких існує  обмеження  права
власності (085) --

II. Основні  засоби .

Вибуло за  рік

первісна
(переоцін

ена )
вартість

знос

8 9

Нарахова
но

амортиза
ції за  рік

10

Втрати
від

зменшен
ня

кориснос
ті

11

Інші зміни  за  рік

первісної
(переоцін
еної)

вартості

зносу

12 13

Залишок  на кінець
року

первісна
(переоцін

ена )
вартість

знос

14 15

одержані  за
фінансовою
орендою

первісна
(переоцін

ена )
вартість

знос

16 17

передані  в
оперативну  оренду

первісна
(переоцін

ена )
вартість

знос

18 19

у тому  числі

Земельні  ділянки 100 9511 2518 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9511 2518 -- -- -- --

Капітальні  витрати  на
поліпшення  земель

110 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Будинки , споруди , та
передавальні  пристрої

120 61695 39048 -- -- -- -- -- 61 -- -- --

Машини  та обладнання 130 117665 101264 22 -- -- 221 120 34 -- -- --

Транспортні  засоби 140 3036 759 -- -- -- 277 49 6 -- -- --

Інструменти, прилади ,
інвентар  (меблі )

150 1526 248 -- -- -- 201 80 9 -- -- --

Тварини 160 7 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- --

Багаторічні насадження 170 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші основні  засоби 180 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Бібліотечні  фонди 190 15 15 -- -- -- 3 3 -- -- -- --

Малоцінні  необоротні
матеріальні  активи

200 32 32 -- -- -- 5 5 -- -- -- --

Тимчасові  (нетитульні)
споруди

210 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

61695 39109 -- -- -- --

117466 101178 -- -- -- --

2759 716 -- -- -- --

1325 177 -- -- -- --

7 1 -- -- -- --

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

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

12 12 -- -- -- --

27 27 -- -- -- --

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

Інвестиційна  нерухомість 105 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



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

Природні  ресурси 220 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інвентарна тара 230 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Предмети  прокату 240 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші необоротні  матеріальні
активи

250 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Разом 260 193488 143885 22 -- -- 707 257 111 -- -- --

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

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

1 1 -- -- -- --

192803 143739 -- -- -- --

З рядка 260 графа 14 вартість основних  засобів , щодо  яких існують  передбачені  чинним  законодавством  обмеження  права  власності (261) --
вартість оформлених  у заставу основних  засобів (262) --

III. Капітальні  інвестиції.

залишкова  вартість основних  засобів , що  тимчасово  не  використовуються  (консервація , реконструкція  тощо ) (263) --
первісна  (переоцінена ) вартість повністю  амортизованихосновних  засобів (264) --
основні  засоби  орендованих  цілісних майнових  комплексів

(265) --

З рядка 260 графа 5 вартість основних  засобів , придбаних  за  рахунок  цільового фінансування (266) --

Вартість основних  засобів , що  взяті  в  операційну  оренду

знос  основних  засобів , щодо  яких існують  обмеження  права  власності (268) --

(267) --

З рядка 260 графа 15

IV. Фінансові  інвестиції.1 2 3

Капітальне  будівництво 280 -- --

Придбання  (виготовлення ) основних  засобів
290 22 9574

4

Найменування  показника Код
рядка

За рік На  кінець  року

Найменування  показника Код
рядка

За рік На  кінець  року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5Придбання  (виготовлення ) інших  необоротних
матеріальних  активів 300 -- -- А . Фінансові  інвестиції  за  методом  участі в

капіталі  в : асоційовані  підприємства 350 -- -- --

дочірні  підприємства 360 -- -- --

спільну  діяльність 370 -- -- --

З рядка 260 графа 8 вартість основних  засобів , призначених  для продажу
залишкова  вартість основних  засобів , утрачених унаслідок надзвичайних  подій

вартість інвестиційної  нерухомості , оціненої  за  справедливою  вартістюЗ рядка 260 графа 14

(2641) --

(2651) --

(269) --

Придбання  (створення ) нематеріальних   активів
310 -- --

Придбання  (вирощування ) довгострокових
біологічних активів

320 -- --



1 2 3 4 1 2 3 4 5

Б . Інші фінансові  інвестиції  в : частки і  паї у
статутному капіталі  інших  підприємств 380 -- -- --

акції 390 -- -- --

облігації 400 -- -- --

Інші 330 -- --

Разом 340 22 9574

інші 410 -- 55 --

Разом  (розд .А  + розд .Б ) 420 -- 55 --

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

(421) 55за  собівартістю
(422) --за  справедливою  вартістю
(423) --за  амортизованою  собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні   фінансові  інвестиції
відображені :

(424) --за  собівартістю
(425) --за  справедливою  вартістю
(426) --за  амортизованою  собівартістю

1 2 3

А . Інші операційні  доходи і  витрати . Операційна
оренда  активів 440 3 1

4

Операційна  курсова  різниця 450 2 2

Найменування  показника Код
рядка

Доходи Витрати

V. Доходи  та витрати

Реалізація інших  оборотних   активів 460 -- --

Штрафи , пені , неустойки 470 -- 33

Утримання об 'єктів  житлово -комунального і
соціально -культурного призначення 480 -- --

Інші операційні  доходи і  витрати 490 86 89

у тому  числі відрахування до резерву  сумнівних
боргів 491 Х --

непродуктивні  витрати  та втрати 492 Х --

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

дочірні  підприємства 510 -- --

спільну  діяльність 520 -- --

В.Інші фінансові  доходи і  витрати :  дивіденди 530 -- Х

Проценти 540 Х --

Фінансова  оренда  активів 550 -- --

Г .Інші доходи і  витрати . Реалізація фінансових
інвестицій 570 -- --

Доходи  від об 'єднання підприємств 580 -- --

Результат оцінки  корисності 590 -- --

Інші фінансові  доходи і  витрати 560 -- --

Неопераційна  курсова  разниця 600 -- --

Безоплатно  одержані  активи 610 -- Х

Списання  необоротних  активів 620 Х 257

Інші доходи і  витрати 630 39 364

1 2 3

Каса 640 --

Найменування  показника Код
рядка

На  кінець  року

VI. Грошові  кошти

Поточний  рахунок  в  банку 650 94

Інші поточні  рахунки в  банку (акредитиви , чекові  книжки ) 660 --

Грошові  коншти  в  дорозі 670 --

Еквіваленти  грошових  коштів 680 --

Разом 690 94

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові  кошти , використання
(691) --яких обмежено

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

(342) --фінансові  витрати , включені  до капітальних інвестицій



Товарообмінні  (бартерні ) операції  з  продукцією  (товарами , роботами , послугами) (631) --

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

(632)

1 2 3 4

Види забеспечень  і  резервів Код
рядка

Залишок  на
початок
року

Збільшення  за  звітний
рік

VII. Забеспечення  і  резерви .

нараховано
(створено )

додаткові
відрахуванн

я

Використов
ано  у

звітному
році

Сторновано
невикорист
ану суму у
звітному
році

Сума
очікуваного
відшкодува
ння витрат
іншою

стороною ,
що

врахована

Залишок  на
кінець  року

5 6 7 8 9

Забеспечення  на виплату  відпусток  працівникам
710 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення   наступних  витрат  на додаткове
пенсійне  забеспечення 720 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення  наступних  витрат  на виконання
гарантийних зобов 'язань 730 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення  наступних  витрат  на
реструктуризацію 740 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення  наступних  витрат  на виконання
зобов 'язань щодо  обтяжливих  контрактів 750 -- -- -- -- -- -- --

760 -- -- -- -- -- -- --

770 -- -- -- -- -- -- --

Резерв  сумнівних  боргів
775 -- -- -- -- -- -- --

Разом
780 -- -- -- -- -- -- --

З рядків 540-560 графа 4   фінансові  витрати , уключені  до собівартості  продукції --
основної  діяльності

(633)



1 2 3 4

Найменування  показника

Код
рядка

Балансова
вартість на
кінець  року

Переоцінка  за  рік

VIII. Запаси .

збільшення
чистої
вартості

реалізації *

уцінка

5

Сировина  і  матеріали 800 303 -- --

Найменування  показника

Код
рядка

Всього на
кінець  року

у т.ч. за  строками  непогашення

IX. Дебіторська  заборгованість .

до 12
місяців

від 12 до 18
місяців

від 18 до 36
місяців

1 2 3 4 5

Дебіторська  заборгованість  за  товари , роботи ,
послуги 940 235 209 --

6

26

Купівельні  напівфабрикати  та комплектуючі
вироби 810 -- -- --

Матеріали  сільськогосподарського  призначення
860 -- -- --

Поточні  біологічни активи
870 -- -- --

Малоцінні  та швидкозношувані  предмети
880 7 -- --

Паливо 820 15 -- --

Тара і  тарні матеріали 830 -- -- --

Будівельні  матеріали 840 -- -- --

Запасні  частини 850 345 -- --

Незавершене  виробництво 890 -- -- --

Готова  продукція 900 51 -- --

Товари 910 5 -- --

Разом 920 726 -- --

З рядка 920 графа 3 Балансова  вартість запасів :
відображених  за  чистою  вартістю
реалізації (921) --
переданих  у переробку (922) --
оформлених  у заставу (923) --
переданих  на комісію (924) --

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

*  визначається  за  п . 28 Положення  (стандарту )  бухгалтерського обліку 9 "Запаси "

Інша поточна  дебиторська  заборгованість 950 122 39 32 51

Списано  у звітному  році  безнадійної  дебіторської заборгованості (951) 77
Із рядків 940 і  950 графа 3 заборгованість  з  пов 'язаними  сторонами (952) --

Найменування  показника Код
рядка

Сума

X. Нестачі  і  втрати  від псування  цінностей .

1 2 3

Визнано  заборгованістю  винних  осіб  у звітному  році 970 --

Сума  нестач і  втрат, остаточне  рішення  щодо  винуватців , за  якими  на кінець  року  не
прийнято  (позабалансовий  рахунок  072)

980 --

Виявлено  (списано ) за  рік  нестач і  втрат 960 --

Найменування  показника Код
рядка

Сума

XI. Будівельні  контракти .

1 2 3

Заборгованість  на кінець  звітного  року :

Вартість виконаних  субпідрядниками  робіт  за  незавершеними  будівельними
контрактами

1160 --

Дохід  за  будівельними  контрактами  за  звітний  рік 1110 --

валова  замовникам 1130 --

валова  замовників 1120 --

Сума  затриманих  коштів  на кінець  року 1150 --

з  авансів  отриманих 1140 --

(926) --З рядка 275 графа 4      Баланси  запасу , призначені  для продажу



Найменування  показника Код
рядка

Сума

XII. Податок  на прибуток .

1 2 3

Поточний  податок  на прибуток
1210 --

Найменування  показника Код
рядка

Сума

XIII. Використання  амортизаційних  відрахувань.

1 2 3

Нараховано  за  звітний  рік 1300 318

Відстрочені податкові  активи : на початок  звітного  року
1220 --

на кінець  звітного  року
1225 --

Відстрочені податкові  зобов 'язання : на початок  звітного  року
1230 52

на кінець  звітного  року
1235 52

Включено  до Звіту  про  фінансові  результати - усього
1240 --

у тому  числі: поточний  податок  на прибуток
1241 --

зменшення  (збільшення ) відстрочених  податкових  активів
1242 --

збільшення  (зменшення ) відстрочених  податкових   зобов 'язань
1243 --

Відображено  у складі власного капіталу - усього
1250 --

у тому  числі: поточний  податок  на прибуток
1251 --

зменшення  (збільшення ) відстрочених  податкових  активів
1252 --

збільшення  (зменшення ) відстрочених  податкових  зобов 'язань
1253 --

Використано  за  рік  - усього 1310 318

у тому  числі на: будівництво  об 'єктів 1311 --

придбання  (виготовлення ) та поліпшення  основних  засобів 1312 22

з  них  машин  та обладнання 1313 22

придбання  (створення ) нематеріальних  активів 1314 --

погашення  отриманих  на капітальні  інвестиції  позик 1315 --

1316 296

1317 --



1 2 3

Групи  біологічних активів Код
рядка первісна

вартість

XIV. Біологічні  активи .

Довгострокові  біологічні активи 1410 --
- усього
в  тому  числі

4

накопич
ена

амортиза
ція

--

5

надійшло
за  рік

--

залишок  на початок
року

Обліковуються  за  первісною  вартістю

6

первісна
вартість

--

7

накопич
ена

амортиза
ція

--

вибуло  за  рік

8

нараховано
амортизації

за  рік

--

9

втрати  від
зменшення
корисності

--

10

вигоди
від

відновле
ння

кориснос
ті

--

первісна
вартість

--

накопиче
на

амортизац
ія

--

залишок  на кінець
року

11 12

Обліковуються  за  справедливою  вартістю

13

залишок
на

початок
року

--

14

надійшло
за  рік

--

15

зміни
вартості
за  рік

--

16

вибуло  за
рік

--

17

залишок
на кінець
року

--

робоча  худоба 1411 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

продуктивна  худоба 1412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

багаторічні насадження 1413 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1414 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

інші  довгострокові  біологічні активи 1415 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Поточні  біологічні активи 1420 --
- усього
в  тому  числі

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

тварини  на вирощуванні  та відгодівлі 1421 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

біологічні активи  в  стані біологічних
перетворень

1422 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

1423 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

інші  поточні  біологічні активи 1424 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

Разом 1430 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

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

З рядка 1430 графа 6 і  графа 16
залишкова  вартість довгострокових  біологічних активів , первісна  вартість поточних  біологічних активів  і

(1432) --справедлива  вартість біологічних активів , утрачених унаслідок надзвичайних  подій

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

(1433) --власності



1 2 3

Найменування  показника
Код
рядка

дохід

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

Продукція  та додаткові біологічні активи рослинництва 1500 --
- усього
в  тому  числі

4

витрати

5

Вартість
первісного
ивзнання

Результат від первісного
визнання

6 7 8 9 10 11

зернові  і  зернобобові 1510 --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Витрати
пов 'язані  з

біологічними
перетвореннями

Уцінка
Виручка від
реалізації

Собівартість
реалізації

реалізації
первісного
визнання  та
реалізації

Фінансовий  результат
(прибуток +, збиток -) від

з  них  : пшениця 1511 -- -- -- -- -- -- -- -- --

        соя 1512 -- -- -- -- -- -- -- -- --

соняшник 1513 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ріпак 1514 -- -- -- -- -- -- -- -- --

цукрові  буряки  (фабричні ) 1515 -- -- -- -- -- -- -- -- --

картопля 1516 -- -- -- -- -- -- -- -- --

плоди  ( зерняткові , кісточкові  ) 1517 -- -- -- -- -- -- -- -- --

інша  продукція  рослинництва 1518 -- -- -- -- -- -- -- -- --

додаткові  біологічні активи  рослинництва 1519 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Продукція  та додаткові біологічні активи тваринництва 1520 --
- усього
в  тому  числі

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

1530 -- -- -- -- -- -- -- -- --приріст  живої  маси  - усього

1531 -- -- -- -- -- -- -- -- --з  нього :   великої  рогатої худоби

1532 -- -- -- -- -- -- -- -- --            свиней

1533 -- -- -- -- -- -- -- -- --молоко

1534 -- -- -- -- -- -- -- -- --вовна

1535 -- -- -- -- -- -- -- -- --яйця

1536 -- -- -- -- -- -- -- -- --інша  продукція  тваринництва

1537 -- -- -- -- -- -- -- -- --додаткові  біологічні активи  тваринництва

1538 -- -- -- -- -- -- -- -- --продукція  рибництва

1539 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1540 -- -- -- -- -- -- -- -- --Сільськогосподарська продукція  та доодаткові  біологічні
активи - разом

Директор

Головний  бухгалтер
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