
Додаток 38 

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами 

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

                                               

                                               Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, тадостовір

ність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Директор       Пустовiт Вiра Олексiївна 

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

                        М.П. 

05.05.2015 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна фабрика 

"Зорянка" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ емітента 
05502700 

4. Місцезнаходження 

емітента 
25015 Кiровоградська область . м.Кiровоград вул.Євгена Маланюка,2 

5. Міжміський код, 

телефон та факс емітента 
0522-229713 249563 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
zoryanka@emitent.net.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

mailto:zoryanka@emitent.net.ua


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 
28.04.2015 

  (дата) 

      

2. Річна інформація 

опублікована у 

82 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку 

  

30.04.2015 

  
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на сторінці zoryanka.org.ua 

в мережі 

Інтернет 
28.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 

  

  



Зміст 

  

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, 

паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 



1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань 

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
  

2) 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 
  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 

інших активів на кінець звітного періоду 
  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
  

20. 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 
  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   



25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

(у разі наявності) 
X 

32. 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) 
  

33. Примітки В складi рiчного звiту вiдсутнi: 

  

- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, оскiльки Товариство не має лiцензiй 

(дозволiв). 

- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, оскiльки Емiтент не виступав засновником та 

учасником вiнших юридичних особах. 

- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, оскiльки Емiтент не має даної посади. 

- Iнформацiя про рейтингове агентство, оскiльки Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами 

та не проводило рейтингову оцiнку. 

- Iнформацiя про облiгацiї емiтента, оскiльки Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. 

- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, оскiльки Товариство здiйснило випуск лише 

простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. 

- Iнформацiя про похiднi цiннi папери, оскiльки Товариство похiднi цiннi папери не випускало. 

- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, оскiльки Товариство протягом звiтного перiоду 

не здiйснювало викуп власних акцiй. 

- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, оскiльки Товариство випуск боргових цiнних 

паперiв не здiйснювало. 

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi, оскiльки Товариство цiльовi облiгацiї не випускало. 

  

  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська 

швейна фабрика "Зорянка"   

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
     

3. Дата проведення державної реєстрації  20.12.1922   

4. Територія (область)  Кiровоградська область   

5. Статутний капітал (грн.)  3151716.00   

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000   

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що 

передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000   

8. Середня кількість працівників (осіб) 375   

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД   

14.13  ВИРОБНИЦТВО IНШОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ   

 68.20 
 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО 

МАЙНА   

 46.42  ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ОДЯГОМ I ВЗУТТЯМ   

10. Органи управління 

підприємства 
  

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 ПАТ "Укрсоцбанк" 

2) МФО банку  300023 

3) Поточний рахунок  26007000052070 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 ПАТ "Укрсоцбанк" 

5) МФО банку  300023 

6) Поточний рахунок  26006000052071 



          

  

  



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

  

Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Мiнiстерство промислової полiтики України 00013942 03035 м. Київ . . вул.Сурiкова,3   0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 
Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

      0.000000000000 

Усього   0.000000000000 

  

  



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

  

  

1) посада Директор 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Пустовiт Вiра Олексiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 627272 29.04.1999 Ленiнським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1957 

5) освіта** вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi 

6) стаж роботи (років)** 26 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 
ПАТ КШФ "Зорянка", головний iнженер 

8) дата набуття повноважень та термін, на 

який обрано 
02.04.2013 3 роки 

9) опис    До повноважень директора вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його 

iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками директора є органiзацiя виконання завдань, 

наданих загальними зборами та наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання 

виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Директор представляє 

Товариство без довiреностi  у  вiдносинах  з iншими юридичними та/або фiзичними особами, державними та 

iншими органами, органiзацiями, установами. Iншi повноваження та обов'язки директора передбаченi 

статутом товариства. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв директор в звiтному роцi отримував згiдно контракту. В 

натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 

Змiна директора в звiтному роцi вiдбулася згiдно рiшення наглядової ради вiд 27.03.2013 року Протокол 

№21,  яким припинено повноваження Курбатова Володимира Iллiча та обрано нового директора Пустовiт Вiру 

Олексiївну. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини директор не має. 

Стаж керiвної роботи складає 26 років. Перелiк попереднiх керiвних посад: головний iнженер ПАТ КШФ 

"Зорянка", голова ревiзiйної комiсiї ПАТ КШФ "Зорянка". 

Директор не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

  

  



1) посада Голова наглядової ради 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Новиков Олександр Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 256396 15.08.1996 Радянським РУ ГУ МВС України в 

Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1970 

5) освіта** вища, Нацiональний унiверситет фiзичного виховання та спорту 

6) стаж роботи (років)** 21 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 
Директор Компанiї "ДЕРТУС ФАЙНЕНС ГРУП ЛТД." 

8) дата набуття повноважень та термін, на 

який обрано 
04.04.2014 3 роки 

9) опис    До повноважень голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi 

мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради 

Обов'язками голови наглядової ради є керiвництво та координацiя дiяльностi наглядової  ради для належного 

виконання наглядовою радою своїх функцiй, передбачених статутом товариства. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В 

натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 

В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборів акціонерів від 04.04.2014 року переобраний  до складу 

наглядової ради, а згідно рішення наглядової ради вiд 04.04.2014 року обраний головою наглядової ради. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова наглядової ради не має. 

Загальний стаж роботи складає 21 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти 

років: Директор Компанiї "ДЕРТУС ФАЙНЕНС ГРУП ЛТД.". 

Голова наглядової ради обiймає посаду Директора Компанiї "ДЕРТУС ФАЙНЕНС ГРУП ЛТД.", 

місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола,роуд Таун, А.С.3099, Мейн Стріт,90. 

  

1) посада Член наглядової ради 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Мягкий Андрiй Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 406086 04.02.1998 Ленiнським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1973 

5) освіта** вища , Харкiвська нацiональна юридична академiя 



iм.Я.Мудрого 

6) стаж роботи (років)** 24 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 
ПП "Юридична контора Мягкого", директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на 

який обрано 
04.04.2014 3 роки 

9) опис    До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi 

мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради 

Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття 

наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В 

натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 

В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборів акціонерів від 04.04.2014 року переобраний  членом 

наглядової ради. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. 

Загальний стаж роботи складає 24 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти 

років: приватний адвокат. 

Член наглядової ради займається приватною адвокатською дiяльнiстю. 

  

  

1) посада Член наглядової ради 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Слiвнова Неля Василiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 112323 22.05.1996 Кiровським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1963 

5) освіта** вища , Грозненський нафтовий iнститут, гірничий iнженер-

геофiзик 

6) стаж роботи (років)** 27 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 
ПАТ КШФ "Зорянка", заступник директора з фiнансових питань 

8) дата набуття повноважень та термін, на 

який обрано 
04.04.2014 3 роки 

9) опис    До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi 

мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради 



Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття 

наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В 

натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 

В звiтному роцi згiдно рiшення загальних зборів акціонерів від 04.04.2014 року переобрана членом наглядової 

ради. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. 

Загальний стаж роботи складає 27 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти 

років: заступник директора з фiнансових питань ПАТ КШФ "Зорянка". 

Член наглядової ради не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

  

  

1) посада Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Ручка Тетяна Георгiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 595155 25.12.1998 Кiровським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1961 

5) освіта** вища , Кiровоградський нацiональний технiчний унiверситет, 

облiк та аудит 

6) стаж роботи (років)** 35 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 
ВАТ КШФ "Зорянка" заступник головного бухгалтера 

8) дата набуття повноважень та термін, на 

який обрано 
01.12.1997 безстроково 

9) опис    До повноважень головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на 

пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримання 

єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть 

в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, 

органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував згiдно штатного 

розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 

Змiни головного бухгалтера в звiтному роцi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має. 



Загальний стаж роботи складає 35 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти 

років: головний бухгалтер ВАТ КШФ "Зорянка". 

Головний бухгалтер не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

  

1) посада Голова ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Челнокова Тетяна Володимирiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 236653 12.02.1997 Кiровським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1951 

5) освіта** вища, Костромський технологiчний iнститут 

6) стаж роботи (років)** 42 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 
ПАТ КШФ "Зорянка", начальник вiддiлу працi, заробiтної плати 

та економiчного стимулювання 

8) дата набуття повноважень та термін, на 

який обрано 
25.03.2013 3 роки 

9) опис    До повноважень голови ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення 

своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримував. В 

натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 

Змiни голови ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова ревiзiйної комiсiї не має. 

Загальний стаж роботи складає 42 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти 

років: начальник вiддiлу працi, заробiтної плати та економiчного стимулювання ПАТ КШФ "Зорянка". 

Голова ревiзiйної комiсiї не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

  

  

1) посада Член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Осадча Свiтлана Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

ЕА 643803 18.05.1999 Кiровським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 



або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 1968 

5) освіта** вища, Кировоградский державний технiчний унiверситет   

  

6) стаж роботи (років)** 29 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 
начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв'язкiв ПАТ КШФ 

"Зорянка" 

  

8) дата набуття повноважень та термін, на 

який обрано 
04.04.2011 5 років 

9) опис    До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься участь в здiйсненнi контролю за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є участь в проведеннi своєчасних 

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримував. В 

натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 

Змiни члена ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член ревiзiйної комiсiї не має. 

Загальний стаж роботи складає 29 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти 

років: начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв'язкiв ПАТ КШФ "Зорянка" . 

Член ревiзiйної комiсiї не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

  

1) посада Член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Юхименко Тетяна Венiамiнiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 626196 27.02.1999 Кiровським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1963 

5) освіта** вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi 

6) стаж роботи (років)** 33 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 
ПАТ "КШФ "Зорянка", начальник виробничо-технiчного вiддiлу 

8) дата набуття повноважень та термін, на 

який обрано 
25.03.2013 3 роки 



9) опис    До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься участь в здiйсненнi контролю за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є участь в проведеннi своєчасних 

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримував. В 

натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 

Змiни члена ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член ревiзiйної комiсiї не має. 

Загальний стаж роботи складає 33 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти 

років: начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ "КШФ "Зорянка". 

Член ревiзiйної комiсiї не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

  

  

  

  



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

  

Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Директор Пустовiт Вiра Олексiївна 
ЕА 627272 29.04.1999 Ленiнським 

РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 
33 0.00251291677 33 0 0 0 

Член наглядової 

ради 
Мягкий Андрiй 

Вiкторович 

ЕА 406086 04.02.1998 Ленiнським 

РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 
15497 1.18008094638 15497 0 0 0 

Член наглядової 

ради 
Слiвнова Неля Василiвна 

ЕА 112323 22.05.1996 Кiровським 

РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 
105 0.00799564428 105 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 
Юхименко Тетяна 

Венiамiнiвна 

ЕА 626196 27.02.1999 Кiровським 

РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 
315 0.02398693283 315 0 0 0 

Усього 15950 1.21457644026 15950 0 0 0 

  

  



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

  

Найменування юридичної 

особи 
Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

Компанiя "Дертус Файненс 

груп ЛТД" 
600285 

ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (Брит.)  0  . 

Тортола, Роуд Таун А.С. 3099 Мейн 

Стрiт,90 
322020 24.521498764483 322020 0 0 0 

Пiдприємство з iноземними 

iнвестицiями за участю 

iноземного капiталу ТОВ 

Фiрма "АТЕК-95" 

21645149 01010 м. Київ . . вул.I.Мазепи,28 238031 18.125820981332 238031 0 0 0 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "КЛЕРМОНТ 

IНТЕРТРЕЙД" 
3627680 

Сполученi Штати Америки 

19711   м.Нью-Йорк округ Нью-Кастл, 

вул.Барксдейл,113 
294626 22.435473246955 294626 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

Зейналов Едуард Джангiрович 
ЕА 113304 12.06.1996 Кiровським РВ УМВС 

України в Кiровоградськiй областi 
262451 19.98537939332 262451 0 0 0 

Усього 1117128 85.068172386091 1117128 0 0 0 

                    

  

  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові   

X     

Дата проведення 04.04.2014   

Кворум зборів 66.43   

Опис Порядок денний був затверджений рiшенням наглядової ради товариства вiд 13.02.2014 року. Змiн до 

порядку денного не було. 

Порядок денний: 

1.  Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КШФ "Зорянка": 

обрання членiв лiчильної комiсiї, визначення та затвердження регламенту для розгляду питань 

порядку денного. 

2.  Розгляд звiту Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi  (балансу) ПАТ 

КШФ "Зорянка" за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi  (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2013 рiк. 

3.  Розгляд звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi  (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi  (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 

2013 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 

4.  Розгляд звiту Наглядової ради за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Наглядової ради за 2013 рiк. 

5.  Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2013 рiк, результатiв 

дiяльностi (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2013 рiк. 

6.  Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ КШФ "Зорянка" та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 

7.  Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради. 

8. Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 

укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується 

на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 

9.  Про внесення змiн до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакцiї вiдповiдно до 

вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 

  

Рiшення, якi прийняли Загальнi збори: 

1.Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох чоловiк, а саме: Волкова Вiкторiя Олександрiвна - голова 

лiчильної комiсiї; Євтушенко Тетяна Леонiдiвна - член лiчильної комiсiї; Обертас Олена Олександрiвна - 

член лiчильної комiсiї. 

2.Затвердити порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КШФ "Зорянка" з наступним 

регламентом стосовно розгляду  питань порядку  денного: 



-  для  доповiдi  по  першому  питанню до  10  хвилин; 

-  по  iншим  питанням  до  8 хвилин; 

-  виступаючим до 5 хвилин; 

-  вiдповiдi  на  запитання до 5  хвилин; 

-  довiдки в  кiнцi  роботи до  5  хвилин; 

-  працювати без  перерви; 

-  запитання та  рекомендацiї подавати у письмовiй формi до  секретаря Загальних зборiв. 

3.Розглянути звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi (балансу) ПАТ 

КШФ "Зорянка" за 2013 рiк; затвердити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-

господарської дiяльностi (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2013 рiк за наслiдками його розгляду. 

4.Розглянути звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

(балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2013 рiк; затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-

господарської дiяльностi  (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2013 рiк за наслiдками його розгляду; 

затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 

5.Розглянути звiт Наглядової ради за 2013 рiк; затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк за 

наслiдками його розгляду. 

6.Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2013 рiк, результати 

дiяльностi (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2013 рiк. 

7.Покрити збиток Товариства в розмiрi  1 523 тис. грн., отриманий за пiдсумками дiяльностi Товариства 

в 2013 роцi,  за рахунок прибутку майбутнього року, у зв'язку з чим дивiденди за пiдсумками 2013 року 

не нараховувати. 

8.Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради - 

Новикова О.В. та членiв Наглядової ради - Мягкого А.В., Слiвнової Н.В. 

9.Обрати членами Наглядової ради строком на три роки наступних кандидатiв: Новикова Олександра 

Васильовича, Мягкого Андрiя Вiкторовича, Слiвнову Нелю Василiвну. 

10.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними та встановити, що 

члени Наглядової ради виконують свої повноваження безоплатно. 

11. Обрати Пустовiт Вiру Олексiївну, директора ПАТ КШФ "Зорянка", особою, яка уповноважується 

пiдписати договори з членами Наглядової ради 04.04.2014р. 

12.Внести змiни до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакцiї вiдповiдно до вимог 

Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

13.Обрати уповноважену особу Пустовiт Вiру Олексiївну,  директора ПАТ КШФ "Зорянка", вiд iменi 

акцiонерiв Товариства пiдписати у нотарiальнiй конторi нову редакцiю Статуту та надати його для 

проведення державної  реєстрацiї. 

  

В звiтному роцi позачерговi збори не скликалися. 



          

  

  

  

  



VIII. Інформація про дивіденди 

  

  За результатами звітного періоду За результатами попереднього періоду 

За простими 

акціями 

За 

привілейованими 

акціями 

За простими 

акціями 

За 

привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
        

Нараховані дивіденди 

на одну акцію, грн 
        

Сума виплачених 

дивідендів, грн 
        

Дата складання 

переліку осіб, які мають 

право на отримання 

дивідендів 

д/н д/н д/н д/н 

Дата виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н 

Опис На загальних зборах було вирiшено не виплачувати дивiденди за звiтний перiод. 

            

  

  



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

  

  

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Фiлiя аудиторської фiрми "Респект" в м. Кiровоградi 

Організаційно-правова форма Фiлiя (iнший вiдокремлений пiдроздiл) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20651627 

Місцезнаходження 25006 Кiровоградська область Кiровський м.Кiровоград вул.Київська,43 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 
0135 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 
26.01.2001 

Міжміський код та телефон 0522-34-88-85 

Факс 34-88-85 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 

Опис Особа надає емітенту аудиторські послуги. 

  

  

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 м. Київ . . вул.Нижній Вал,17/8 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 
2092 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 



Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 
01.10.2013 

Міжміський код та телефон 044-591-04-04 

Факс 482-52-07 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiя 

Опис Особа надає емітенту депозитарні послуги. 

  

  

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжгалузевий депозитарний 

центр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35477315 

Місцезнаходження 61145 Харкiвська область . м.Харкiв вул.Космiчна,26 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 
АЕ №286587 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 
08.10.2013 

Міжміський код та телефон 057-714-01-90 

Факс 714-01-90 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Особа надає емітенту депозитарні послуги. 

  

  

  

  



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 
Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість акцій 

(грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.05.2010 170/1/10 
Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 
UA4000174429 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
2.40 1313215 3151716.00 100.000000000000 

Опис 
В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не 

обертаються. Заяви про включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг цiнних паперiв Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку 

України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. 

  

  



XI. Опис бізнесу 

  

  

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

  

Пiдприємство було засноване в 1922 роцi. Матерiальною базою для розгортання 

виробничої i господарської дiяльностi послужила майстерня по ремонту вiйськового 

одягу. Фабрика розмiщалася в невеликому двоповерховому будинку. 

Першим директором фабрики був призначений Ланцман Абрам Львович, що керував 

пiдприємством до 1934 року. 

У 1923 роцi були органiзованi цехи: закрiйний та пошивний . 

Наприкiнцi 1926 року почав упроваджуватися поточний метод пошиття, що дозволило 

значно пiдвищити продуктивнiсть працi. 

З 1927 року усi вироби на фабрицi пошивались поточним методом. 

Поступово збiльшувалося число працюючих, закуповувалося нове обладнання. Фабрика 

одержувала замовлення на продукцiю з Москви, Ленiнграда, Харкова, Одеси й iн. 

мiст країни. 

1931-1941 роки - для швейної фабрики це десятилiття було перiодом збiльшення 

випуску продукцiї, розширення асортименту i полiпшення якостi виробiв, що 

випускаються. 

Пiд час вiйни фабрика була зруйнована, вiдновлення велося робiтниками 

пiдприємства. 

1949-1958 роки - це десятилiття для колективу фабрики характеризується ритмiчною 

роботою, щоденним виконанням i перевиконанням виробничих планiв. Поряд з цим йшло 

будiвництво нового виробничого корпуса швейної фабрики. 

У 1959 роцi Кiровоградська швейна фабрика перейшла в новий виробничий корпус, де 

знаходиться й сьогоднi. 

З 1976 року до квiтня 2013 року пiдприємство очолював Курбатов Володимир Iллiч. З 

2 квiтня 2013 року по теперiшнiй час директором фабрики являється Пустовiт Вiра 

Олексiївна. 

На протязi 22 рокiв, до 1992 року, пiдприємством , єдиним в Українi успiшно 

виконувалось постiйне Державне замовлення Мiнiстерства Оборони СРСР по 

забезпеченню Армiї i населення виробами протихiмiчного захисту. 

З 1994 року пiдприємство починає працювати на давальницькiй сировинi та виконує 

замовлення iноземних фiрм. 

Згiдно Наказу Державного Комiтету України з легкої i текстильної промисловостi 

№ 189 вiд 19.09.1994 року Кiровоградська швейна фабрика перетворена у вiдкрите 

акцiонерне товариство i надалi iменується : вiдкрите акцiонерне товариство 

"Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка" (ВАТ КШФ "Зорянка"). 



В 2011 роцi Товариство було перейменоване на Публiчне акцiонерне товариство 

"Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка". 

Сьогоднi ПАТ "Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка" спецiалiзується на 

виробництвi верхнього одягу, в т.ч. - пальто та напiвпальто жiночi, костюми, 

жакети жiночi, брюки чоловiчi та жiночi, спiдницi, блузи, сукнi. 

Протягом 2014 року фабрика розробила 20 моделей військово-польової форми та 10 

найменувань шевронів і впровадила їх у виробництво. Цього ж року ПАТ КШФ 

"Зорянка" виготовила на замовлення ПрАТ "Астра Люкс" куртки утеплені для 

національної гвардії та воєнно-польові костюми для батальйону "Кіровоград" та 

інших учасників АТО. 

  

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 

структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив 

розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

  

Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв. 

Загальнi збори акцiонерiв правомочнi приймати рiшення з будь-яких питань 

дiяльностi Товариства, про часткову передачу своїх повноважень до компетенцiї 

Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї. 

Створено Наглядову раду, яка представляє iнтереси акцiонерiв у перервi мiж 

проведенням загальних зборiв акцiонерiв, вирiшує усi питання дiяльностi 

товариства, за винятком тих, що вiднесено до виключної компетенцiї загальних 

зборiв акцiонерiв. Наглядова рада може прийняти рiшення про часткову передачу 

своїх повноважень до компетенцiї директора. Рiшення про створення Наглядової ради 

та її персональний склад затверджується загальними зборами акцiонерiв. 

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна вищому органу Товариства та Наглядовiй радi. 

Ревiзiйною комiсiєю проводиться перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi 

правлiння Товариства. 

Виконавчий орган в товариствi одноосiбнийний  Директор. 

Фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не має. Змiн в 

органiзацiйнiй структурi в порiвняннi з минулим роком не було. 

  

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 

позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, 

зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 

попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня 

кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 371 особа; 



середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 3 особи; 

середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа;. 

Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збільшився на 1 419,2 тис. грн. i 

складає 11 566,7 тис. грн. за рахунок збільшення тарифних ставок і посадових 

окладів, а також у зв'язку із збільшенням обсягів виробництва. 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його 

працiвникiв операцiйним потребам емiтента, полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi 

працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить 

персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї. 

  

  

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 

об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у 

відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

  

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

  

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, 

при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий 

фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 

  

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

  

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 

умови та результати цих пропозицій 

  

Пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї не поступало. 

  

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, 

метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

  

Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Пiдприємства базуються на 

Законах України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", 

Податковому кодексi України, Нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського 

облiку П(С)БО, МСФЗ та iнших. 



Облiкова полiтика Пiдприємства затверджена керiвником, наказ №3/з 03 сiчня 2014 

року. 

Пiдприємство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi. 

Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, 

незалежно вiд дати руху коштiв за ними. 

Облiкова полiтика Пiдприємства 'рунтується на наступних основних принципах 

бухгалтерського облiку: 

- повне висвiтлення; 

- превалювання сутностi над формою; 

- автономнiсть; 

- обачнiсть; 

- безперервнiсть; 

- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; 

- послiдовнiсть; 

- iсторична (фактична) собiвартiсть. 

Облiкова полiтика Пiдприємства враховує такi методи оцiнки активiв та 

зобов'язань: 

- активи i зобов'язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, 

щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому 

становищу, на наступнi звiтнi перiоди. 

Методи оцiнки активiв та зобов'язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у 

вiдповiдностi до вимог МСФЗ. 

В основу облiкової полiтики Пiдприємства, на пiдставi якої складалась рiчна 

фiнансова звiтнiсть, покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та 

зобов'язань: 

- активи i зобов'язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за 

первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю); 

- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою 

фактично сплачених за них коштiв, а зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв 

в обмiн на зобов'язання; 

- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою 

коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час 

складання звiтностi, а зобов'язання - за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для 

проведення розрахунку у поточний час; 

- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх 

переоцiнки. 

  

Визнання та оцiнка активiв на Пiдприємствi 

  



Основнi засоби - матерiальнi цiнностi, вартiсть яких перевищує 2500 грн. i термiн 

використання бiльше одного року, облiковуються за первiсною вартiстю придбання, 

яка складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають 

вiдшкодуванню, та iнших витрат безпосередньо пов'язаних з його придбанням та 

доведенням до стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням. 

Основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiсть основних засобiв 

збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, 

модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого 

збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсноочiкуванi вiд використання цього 

об'єкта. Накопичена амортизацiя перераховується пропорцiйно до змiни балансової 

вартостi об'єкта основних засобiв таким чином, щоб пiсля переоцiнки балансова 

вартiсть дорiвнювала переоцiненiй вартостi. Для визначення ринкової вартостi 

об'єктiв основних засобiв використовуються три методи оцiнки, а саме: витратний, 

дохiдний та порiвняльний. На основi даних пiдходу, який на думку оцiнювача є 

найбiльш надiйним, встановлюється ринкова вартiсть об'єкта основних засобiв. 

  

Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається з цiни 

придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших 

витрат безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому 

вiн придатний для використання за призначенням. Первiсна вартiсть нематерiальних 

активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з удосконаленням цих 

нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей та строку використання. Пiд 

час експлуатацiї нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю або переоцiненою 

вартiстю. 

  

Iншi необоротнi матерiальнi активи - матерiальнi цiнностi, вартiсть яких 

становить до 2500 грн. i термiн використання бiльше одного року, облiковуються за 

первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що 

не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат безпосередньо пов'язаних з його 

придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для використання за 

призначенням. 

  

Фiнансовi iнструменти вiдображаються в облiку за фактичною собiвартiстю. 

Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання 

Пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її 

сума. 

Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, 

товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. 

У разi вiдстрочення платежу за продукцiю, товари, роботи, послуги з утворенням 

вiд цього рiзницi мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та 

номiнальною сумою грошових коштiв та/або їх еквiвалентiв, що пiдлягають отриманню 

за продукцiю, товари, роботи, послуги, така рiзниця визнається дебiторською 

заборгованiстю за нарахованими доходами (процентами) у перiодi її нарахування. 

Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, включається до 

пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої 

реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних 

боргiв, за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. 



Iншi активи Пiдприємства облiковуються за первiсною вартiстю. 

  

Запаси матерiальних цiнностей - господарськi матерiали i малоцiннi та 

швидкозношуванi предмети (запаси) оприбутковуються за фактичними цiнами придбання 

- первiсною вартiстю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та iншi 

обов'язковi платежi (крiм тих, що згодом вiдшкодовуються Пiдприємству). Первiсною 

вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами Пiдприємства, визнається їх 

собiвартiсть. Протягом 2014 року малоцiнними та швидкозношуваними предметами 

визнавались матерiальнi цiнностi з термiном використання до 1 року. 

  

Облiк запасiв, здiйснюється Пiдприємством у вiдповiдностi до П(с)БО 9 "Запаси", 

згiдно якого: 

Запаси - активи, якi: 

- утримуються для подальшого продажу (розподiлу, передачi) за умов звичайної 

господарської дiяльностi; 

- перебувають у процесi виробництва з метою подальшого продажу продукту 

виробництва; 

- утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та 

надання послуг, а також управлiння пiдприємством/установою. 

Згiдно наказу про облiкову полiтику запаси Пiдприємством облiковуються за 

вартiстю придбання, виготовлення, крiм товарiв в торгiвлi, якi облiковуються за 

чистою вартiстю реалiзацiї. 

  

Грошовi кошти та їх еквiваленти - грошi в касi та на рахунках в Банках. 

  

Доходи i витрати облiковуються у перiодi, до якого вони належать. 

Доходи - це збiльшення економiчних вигiд, вiдображаються в бухгалтерському облiку 

в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження. Облiк здiйснюється в 

валютi України. Облiк доходiв здiйснюється на пiдставi заключених договорiв та 

цiн на продукцiю, встановлених Пiдприємством. 

Витрати - це зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що призводять до 

зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його 

вилучення або розподiлу власниками). Вiдображаються в бухгалтерському облiку в 

момент їх виникнення незалежно вiд дати сплати грошових коштiв. Облiк витрат, що 

понесенi в зв'язку з виготовленням продукцiї, виконанням робiт, наданням послуг 

вiдображаються в момент визнання доходiв вiд реалiзацiї такої продукцiї, товарiв, 

робiт, послуг. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, 

вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були 

здiйсненi, нарахування таких витрат здiйснюється не рiдше одного разу на мiсяць. 

  

Консолiдована фiнансова звiтнiсть 

  



Пiдприємство не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 

  

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв" 

  

Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються за їх фактичною 

собiвартiстю, яка складається iз справедливої вартостi активiв, зобов'язань або 

iнструментiв власного капiталу, наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний 

iнструмент, i витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або вибуттям 

фiнансових iнструментiв. 

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв здiйснюється з використанням наступних 

оцiнок окремих статей активiв та зобов'язань: 

- активи i зобов'язання облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи 

виникнення (за первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю); 

- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою 

фактично сплачених за них коштiв, а зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв 

в обмiн на зобов'язання; 

- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою 

коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, 

а зобов'язання - за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку 

у поточний час; 

- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх 

переоцiнки. 

  

Торговi цiннi папери 

  

Протягом звiтного та попереднього рокiв на Пiдприємствi вiдсутнi цiннi папери в 

торговому Портфелi. 

  

Цiннi папери у портфелi Пiдприємства на продаж 

  

В портфелi Пiдприємства на продаж вiдсутнi Акцiї. 

  

Цiннi папери в портфелi Пiдприємства до погашення 

  

В портфелi Пiдприємства цiнних паперiв до погашення не має. 

  

Похiднi фiнансовi iнструменти 



  

Пiдприємство не здiйснювало операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами. 

  

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

  

П. 54 МСБО 1 визначено мiнiмальний перелiк статей що вказуються у звiтi про 

фiнансовий стан. П. 55 та 57 МСБО 1 надано можливiсть додатково розкривати статтi 

коли таке розкриття є доречним для розумiння фiнансового стану суб'єкта 

господарювання. 

Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи - витрати на будiвництво, 

реконструкцiю, модернiзацiю (iншi полiпшення, що збiльшують первiсну 

(переоцiнену) вартiсть), виготовлення, придбання об'єктiв матерiальних 

необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних активiв, призначених 

для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються Товариством. 

  

Нематерiальнi активи 

  

Визнання й оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до нацiонального 

П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Нематерiальнi активи зараховуються на баланс за 

первiсною вартiстю. Формування первiсної вартостi НА залежить вiд способу 

надходження та згiдно пп.11-17 П(С)БО 8. Строк корисного використання 

нематерiальних активiв визначається Товариством самостiйно, при визнаннi НА 

активом, але не бiльше 120 мiсяцiв. 

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх 

корисного використання, згiдно пп. 25-31 П(С)БО 8. 

  

Основнi засоби 

  

Визнання, облiк, оцiнка та переоцiнка основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до 

вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби", вимоги якого не суперечать Мiжнародному 

стандарту бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби". Основними засобами 

вважаються активи, якi Товариство придбає з метою використання їх у процесi своєї 

дiяльностi, надання послуг, для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний 

строк корисного використання яких бiльше одного року i первiсна вартiсть яких 

перевищує 2500 грн. 

Придбанi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю з врахуванням 

реальної суми переоцiнки основних засобiв до ринкових цiн. Одиницею облiку 

основних засобiв рахується окремий об'єкт. 

Амортизацiя основних засобiв здiйснюється щомiсячно згiдно П(С)БО 7 "Основнi 

засоби". 

Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний 

метод. Амортизацiя нараховується у вiдповiдностi до груп основних засобiв i 



термiну корисного використання за кожним об'єктом основних засобiв до досягнення 

балансової вартостi об'єкта нульового значення. 

При розрахунку амортизованої вартостi лiквiдацiйна вартiсть ОЗ прирiвнюється до 

нуля. 

Дiапазон строкiв корисного використання включає (таблиця 1): 

  

Таблиця 1 

№ групи     Найменування основних засобiв Термiн корисного використання, роки 

1     2     3 

Група 1     Земельнi дiлянки - 

Група 3     Будiвлi, споруди  15-20 

Група 4     Машини та обладнання (крiм комп'ютерної технiки)     5 

Група 4     Комп'ютерна технiка     2 

Група 5     Транспортнi засоби      8 

Група 6     Iнструменти, прилади, iнвентар     4 

Група 9     Iншi основнi засоби     12 

  

Матерiальнi активи з термiном корисного використання понад один рiк вартiстю до 

2500 грн. вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). 

Амортизацiя МНМА здiйснюється шляхом нарахування 100% зносу в момент введення в 

експлуатацiю. 

Протягом звiтного року Пiдприємство не змiнювало норми амортизацiї, термiни 

корисного використання. 

Пiдприємством  прийнято рiшення про те, що переоцiнку основних засобiв на звiтну 

дату потрiбно  проводити. 

  

 Iнвестицiйна нерухомiсть 

  

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або 

частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для 

використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в 

звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з 

метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi 

дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку 

такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони 

можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за 

собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється 

на основi моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в 



справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. 

Амортизацiя на такi активи не нараховується. 

  

Довгостроковi активи, призначенi для продажу та активи групи вибуття 

  

У 2014 роцi Пiдприємство не здiйснювало переведення основних засобiв до активiв 

групи вибуття. 

  

Припинена дiяльнiсть 

  

Пiдприємство не здiйснювало припинення дiяльностi. 

  

Податок на прибуток 

Пiдприємство у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає облiковий 

пiдхiд до податкiв на прибуток . 

Пiдприємство не визначало вiдстроченi податковi активи i зобов`язання  на звiтну 

дату. 

  

Власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв 

  

Порядок придбання та викупу Пiдприємстовм власних акцiй встановлюється вiдповiдно 

до чинного законодавства та врегульовується Статутом. 

Пiдприємство має право викуповувати у акцiонерiв оплаченi ними власнi акцiї за 

рахунок сум, що перевищують статутний капiтал Пiдприємства, для наступного їх 

перепродажу. Такi акцiї повиннi бути реалiзованi у строк до одного року. 

Протягом цього перiоду розподiл прибутку, а також голосування i визначення 

кворуму на загальних зборах акцiонерiв проводиться без урахування придбаних 

Пiдприємством власних акцiй. 

Викуп та реалiзацiя акцiй Пiдприємства здiйснювалися вiдповiдно до чинного 

законодавства України. Облiк викуплених акцiй здiйснюється на балансовому рахунку 

451. Протягом звiтного року викуп акцiй у акцiонерiв Пiдприємство не здiйснювало. 

Станом на 31 грудня 2014 року викуплених та нереалiзованих акцiй не має. 

  

Зобов'язання i резерви 

  

Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує 

ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. 



Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його 

сума включається до складу доходу звiтного перiоду. 

Зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки та яке пiдлягає погашенню протягом 

дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, слiд розглядати як довгострокове зобов'язання, 

якщо первiсний термiн погашення був бiльше нiж дванадцять мiсяцiв та до 

затвердження фiнансової звiтностi iснує угода про переоформлення цього 

зобов'язання на довгострокове. 

Резерви оцiнюються за кошторисом витрат, необхiдних для погашення поточного 

зобов'язання, на основi найбiльш надiйних даних на звiтну дату, включаючи ризики 

i невизначеностi, пов'язанi з цим зобов'язанням. 

  

Капiтал та виплата дивiдендiв 

  

Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй. 

Емiсiйний дохiд включає в себе будь-якi премiї, отриманi вiд випуску акцiй. Будь-

якi транзакцiйнi витрати, пов'язанi з емiсiєю акцiй, вiднiмаються з емiсiйного 

доходу за вирахуванням пiльг з податку на прибуток. 

Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти: 

Резервний капiтал - сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства 

i Статуту за рахунок нерозподiленого прибутку Пiдприємства. 

Нерозподiлений прибуток включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та 

попереднiх перiодi. 

Розподiленi дивiденди, що виплачуються власникам акцiонерного капiталу 

включаються до складу iнших зобов'язань, коли обсяг дивiдендiв затверджено на 

загальних зборах на звiтну дату. 

  

Доходи та витрати 

  

Доходи i витрати визнаються Пiдприємства за таких умов: 

а) визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями Пiдприємства; 

б)фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може 

бути точно визначений. 

Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Пiдприємства. Критерiї 

визнання доходу i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї. Кожний вид 

доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. У результатi 

використання активiв Пiдприємства iншими сторонами доходи визнаються у виглядi 

процентiв, роялтi. Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони 

належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку 

користування вiдповiдними активами або сум заборгованостi Пiдприємства. Умовою 

визнання процентiв є iмовiрнiсть отримання Пiдприємства економiчної вигоди. 



Визнання доходiв Пiдприємством здiйснюється за методом нарахування. Нарахування 

доходiв (витрат) здiйснюється з дати оформлення документа, що пiдтверджує надання 

(отримання) послуги, реалiзацiї продукцiї.. 

У результатi операцiйної дiяльностi в Пiдприємства виникають такi доходи i 

витрати. 

Доходи: 

- вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг. 

- процентнi; 

- у виглядi дивiдендiв; 

- вiд повернення ранiше списаних активiв; 

- iншi операцiйнi; 

Витрати: 

- адмiнiстративнi; 

- на формування спецiальних резервiв; 

- податок на прибуток; 

- iншi. 

Доходи i витрати Пiдприємства вiдображаються в бухгалтерському облiку за 

рахунками класiв 7, 9. Залишки за рахунками доходiв i витрат вiдображаються 

наростаючим пiдсумком за квартал та в кiнцi звiтного перiоду (кварталу) 

закриваються на рахунок 44 "Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)". 

  

Взаємозалiк статей активiв i зобов'язань 

  

Процедури бухгалтерського облiку включають можливiсть здiйснення взаємозалiку (в 

випадках, передбачених чинним законодавством) активiв та зобов'язань, або доходiв 

та витрат як у бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi, а саме: 

кредиторської та дебiторської заборгованостi рiзних юридичних та фiзичних осiб. 

Пiдприємством в 2014 роцi не проводились взаємозалiки дебiторської та 

кредиторської заборгованостi. 

  

Орендованi активи 

  

Операцiї з оренди активiв вiднесенi Пiдприємством до операцiйної оренди. Там, де 

Пiдприємство є орендарем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як 

витрати на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, 

такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх 

виникнення. 



Там, де Пiдприємство є орендодавцем, платежi за договорами операцiйної оренди 

визнаються як доходи на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з 

цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на 

витрати по мiрi їх виникнення. Амортизацiя наданого в оренду основного засобу 

вiдноситься на витрати на загальних пiдставах. 

  

Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок 

  

Протягом 2014 року Пiдприємство не вносило змiн до Облiкової Полiтики та не 

здiйснювало коригування суттєвих помилок, у зв'язку з їх вiдсутнiстю. 

  

Винагороди персоналу 

  

Всi винагороди персоналу на Пiдприємствi є короткостроковими винагородами 

(включаючи вiдпустку) оцiнюються як поточнi зобов'язання, включаються в 

зобов'язання по персоналу та оцiнюються за недисконтованими сумами, якi 

Пiдприємство планує виплатити в результатi невикористаних прав. 

Пiдприємство сплачує фiксованi внески до незалежних органiв та страхує окремих 

спiвробiтникiв, якщо це вимагається законодавством України. Пiдприємство не має 

юридичного або визначеного зобов'язання щодо сплати внескiв на додаток до 

фiксованих внескiв, якi визнаються як витрати в тому перiодi, в якому нараховано 

виплати працiвникам. 

  

Економiчне середовище, в умовах якого Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть 

  

Протягом 2014 року тривало уповiльнення зростання свiтової економiки, викликане 

насамперед низькими результатами полiтики стимулювання економiчної активностi 

розвиненими країнами свiту. 

  

Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст, 

в якому слiд читати стандарти. 

 На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Радою МСБО були визначенi новi 

стандарти, поправки та iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, якi не набули 

чинностi i не були прийнятi Пiдприємством достроково. 

Керiвництво передбачає, що всi вiдповiднi поправки будуть внесенi до облiкової 

полiтики Пiдприємства за перший перiод, що починається пiсля дати набрання 

чинностi поправки. Iнформацiя щодо нових стандартiв, змiн та iнтерпретацiй, якi, 

як передбачається, мають вiдношення до фiнансової звiтностi Пiдприємства, 

представлена нижче. Деякi iншi новi стандарти та iнтерпретацiї були випущенi, але 

це не буде мати iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства. 

МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти (МСФЗ 9) 



Рада МСБО має на метi замiнити МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та 

оцiнка" в повному обсязi. МСФЗ 9 видається в кiлька етапiв. На сьогоднiшнiй день 

роздiли, присвяченi визнанню, класифiкацiї, вимiрюванню та припиненню визнання 

фiнансових активiв та зобов'язань, були виданi. Цi глави наберуть чинностi для 

перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2015 року. Подальшi роздiли, присвяченi 

методологiї знецiнення та облiку хеджування перебувають у стадiї розробки. 

Керiвництво Пiдприємства ще не може належно оцiнити вплив нового стандарту на 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть Пiдприємства. Тим не менш, вони не очiкують 

прийняття МСФЗ 9, доки всi її глави не будуть опублiкованi, i вони зможуть 

всебiчно оцiнити вплив усiх змiн. 

  

Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства  за 2014 рiк  включає: 

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2014 року; 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi прибутки та збитки) за 2014 рiк; 

Звiт про власний капiтал (Звiт про змiни у власному капiталi) за 2014 рiк; 

Звiт  про рух грошових коштiв  за 2014 рiк; 

Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншу 

пояснювальну iнформацiю. 

  

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких 

емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у 

натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається 

інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, 

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 становище 

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 у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент 

здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом 

отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 

  

Основний вид дiяльностi - виробництво іншого верхнього одягу. Основнi види 

продукцiї: пальта жiночi з тканини, жакети жiночi з тканини, брюки жiночi з 

тканини, пальта чоловiчi з тканини та iнший верхнiй одяг, вiд реалiзацiї яких 

емiтент отримав весь дохід. Сума виручки - 20 859 тис. грн. Частка експорту в 

загальному обсязi виробництва складає 92 % всього виробництва. 

Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня 

попиту на послуги, що надаються пiдприємством. 

Дiяльнiсть Товариства не залежить вiд сезонного фактору. 



Основними клiєнтами є фiрми: "Gil Bret GmbН & Co.KG" (Нiмеччина), "Betty Barclay 

GmbН & Co KG" (Нiмеччина), "S.A. LENER CORDIER" (Францiя), "Frank Henke Mode GmbН 

" (Нiмеччина), "Vera Mont Gmbh & Co.KG" (Німеччина),  "GERRY WEBER Life-Style 

Fashion Gmbh" (Німеччина), "Model Service Etomilu s.r.l." (Iталiя). Виготовлена 

швейна продукцiя у повному обсязi вiдвантажується замовникам. 

Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi зi зростанням цiн на сировину i 

матеріали. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi 

кон'юнктури ринку. 

Захист дiяльностi товариства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у 

вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi якостi робiт, що надаються. 

Канали збуту робiт емiтента - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та 

шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент - 

зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з товариством за рахунок 

оптимальної цiни на роботи i послуги, високої якостi виконуваних робiт. 

Сировина, яка використовується емiтентом, надається постачальниками, сировина є 

доступною завдяки її широкому асортименту, проте цiни на сировину постiйно 

зростають. 

Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, 

характеризується постiйним зростанням, появою нових технологiй, використанням в 

роботi нових матерiалiв. 

Рiвень впровадження нових технологiй та товарiв залишається низьким через їх 

високу цiну. 

Конкуренцiя в галузi є високою через достатню кiлькість пiдприємств, що виконують 

аналогiчнi роботи i послуги, що i емiтент. Мiж українськими товаровиробниками 

iснує конкуренцiя вiдностно притягнення iноземних замовникiв до спiвпрацi. 

Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, 

залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт. 

Постачальниками за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 

вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання являються фірми "Gil Bret GmbН & Co.KG" 

та "Betty Barclay GmbН & Co KG". 

Країна, у якiй емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми 

доходiв за звiтний рiк - Нiмеччина. 

Загальна сума експорту - 1201,0 тис. Євро, частка експорту в загальному обсязi 

переробки сировини на митнiй територiї України для Нiмеччини, вiд якої емiтентом 

отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк - 67,6 

  

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-

які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно 

описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 

  

За останнi 5 рокiв були такi придбання та вiдчуження активiв по категорiям: 

Вибуття не було. 



2010 рiк 

Придбано - машини та обладнання - 670 тис.грн., iншi - 10 тис.грн., всього - 680 

тис.грн. 

Вибуло - всього 16 тис.грн. початкової вартостi - списано повнiтю замортизоване. 

2011 рiк 

Придбано - машини та обладнання - 699 тис.грн., iншi - 28 тис.грн., всього - 727 

тис.грн. 

Вибуло - всього 13 тис.грн. початкової вартостi - списано повнiтю замортизоване. 

2012 рiк 

Придбано - iншi - 4 тис.грн. 

Вибуло - всього 143 тис.грн. початкової вартостi - списано повнiтю замортизоване. 

2013 рiк 

Придбано - машини та обладнання - 1 тис.грн., iншi - 2 тис.грн., всього - 3 

тис.грн. 

Вибуло - всього 5 тис.грн. первiсної вартостi - списано повнiтю замортизоване. 

2014 рiк 

Придбано - машини та обладнання - 123 тис.грн., iншi - 46 тис.грн., всього - 169 

тис.грн. 

Вибуло - всього 138 тис.грн. первiсної вартостi - списано повнiтю замортизоване. 

Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення 

нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi. 

  

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, 

афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або 

його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з 

іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, 

підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми 

правочину та за необхідності інша інформація 

  

Емiтент протягом звiтного року не укладав правочини з власниками iстотної участi, 

членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами. 

  

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, плани капітального будівництва, 

розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, 



в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 

  

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв 

не здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента 

щодо основних засобiв. 

Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб 

утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно 

iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. 

Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. 

На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв 

пiдприємства. 

На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення 

або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових 

вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. 

  

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

  

На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики 

держави, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, 

товари, енергоносiї та iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; 

значний податковий тиск на результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати 

працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний вплив 

макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в результатi призводить 

до зниження дiлової активностi емiтента та його контрагентiв. Викладенi проблеми 

свiдчать про достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень. 

Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi 

держави, а звiдси полiтичнi та макроекономiчнi ризики Товариства тобто: полiтична 

нестабiльнiсть, зниження темпiв економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, 

податкове навантаження. 

  

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

  

В звiтному роцi штрафiв, пень, неустойок не сплачувалося. 

  

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 

поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

  



Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд 

виконаних робiт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку, крiм того, Товариством 

залучаються кредитнi кошти. 

Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi 

шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi 

заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни 

цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як 

суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй 

виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення 

поточних зобов'язань. 

  

  

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

  

Станом на кiнець звiтного перiоду Товариство має укладенi договори, якi в стадiї 

виконання, i за якими облiковується iнша поточна заборгованiсть в сумi 291 

тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 

440 тис.грн., iншi поточнi зобов"язання в сумi 158 тис.грн. Iнформацiя про 

очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня. 

  

  

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 

реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 

діяльність емітента в майбутньому) 

  

В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення 

виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме 

- освоєння нових видiв продукцiї, залучення нових клiєнтiв, ремонт обладнання. 

Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 

збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчання 

кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства. 

  

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та 

розробку за звітний рік 

  

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати 

на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi. 

  



Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків 

активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає 

емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи 

емітента (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 

  

Судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або 

більше відсотків активів емітента станом на початок року, стороною в яких 

виступає емітент, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи 

емітента, немає. 

  

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 

діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання 

емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 

  

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану 

та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є 

достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. 

Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання 

емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася. 

  

  

  



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

  

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 

  

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби 

(тис.грн.) 
Орендовані основні 

засоби (тис.грн.) 
Основні засоби , всього 

(тис.грн.)   

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду   

1.Виробничого призначення 3294.000 6251.000 0.000 0.000 3294.000 6251.000   

- будівлі та споруди 1996.000 1930.000 0.000 0.000 1996.000 1930.000   

- машини та обладнання 1237.000 4268.000 0.000 0.000 1237.000 4268.000   

- транспортні засоби 5.000 2.000 0.000 0.000 5.000 2.000   

- інші 56.000 51.000 0.000 0.000 56.000 51.000   

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

Усього 3294.000 6251.000 0.000 0.000 3294.000 6251.000   

  

Пояснення :  Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в 

середньому 30-40 рокiв, машинами та обладнанням - 5-10 рокiв, транспортними 

засобами - 5-10 рокiв. Основнi засоби використовуються з моменту вводу в 

експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. 

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв 

здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi 

Товариства. 

Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. 

Основнi засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в податковiй заставi не були 

i арешт протягом року на них не накладався. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 86357 тис.грн., 

ступiнь їх зносу - 92,76%, сума нарахованого зносу - 80106 тис.грн. Змiни у 

вартостi основних засобiв зумовленi їх надходженням протягом року (надiйшло 

основних засобiв за звiтний рiк на суму 169 тис.грн.), вибуттям за первiсною 



вартiстю на 138 тис.грн. з амортизацією 138 тис.грн., переоцінкою основних 

засобів з дооцінкою 73016 тис.грн. за первісною вартістю з амортизацією 69856 

тис.грн., нарахуванням амортизацiї за рiк 372 тис.грн. Обмежень на використання 

майна Емiтента немає. 

  

  



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

  

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 5575 2404 

Статутний капітал (тис.грн.) 3152 3152 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3152 3152 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 

проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 

майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 

виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(5575.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 

капіталу(3152.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 

року. 

        

  

  



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнення 
Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

  д/н 0.00 0.000 д/н 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 
Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 
Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 
Х 0.00 Х Х 

  д/н 0.00 0.000 д/н 

Податкові зобов'язання Х 133.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання Х 2318.00 Х Х 

Усього зобов'язань Х 2451.00 Х Х 

Опис На балансi товариства станом на 31.12.2014 року довгостроковi зобов'язання складають 449 тис.грн. 

(довгостроковi забезпечення персоналу): 

Поточнi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2014 року складають 2002 тис. грн., в тому числi: 

Поточна кредиторська заборгованiсть за: 

 товари, роботи, послуги                                   - 440 тис.грн. 

 розрахунками з бюджетом                                   - 133 тис.грн. 

 розрахунками зi страхування                               - 412 тис.грн. 



 розрахунками з оплати працi                                                                                                       - 834 тис. грн. 

 одержаними авансами                                       - 25 тис.грн. 

Iншi поточнi зобов'язання                                                                                                       - 158 тис. грн. 

  

  

            

  

  



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 грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пальта, куртки  жiночi з тканини 46,3 тис.шт.          9794.80 46.96 46,3 тис.шт.          9794.80 46.96 

2 Жакети жiночi з тканини 39,7 тис.шт.          6397.50 30.67 39,7 тис.шт.          6397.50 30.67 

3 Брюки, спідниці жiночi з тканини 7,5 тис.шт.           716.60 3.44 7.5 тис.шт.           716.60 3.44 

4 Пальта, куртки чоловiчi з тканини 9,2 тис.шт.          2272.80 10.9 9,2 тис.шт.          2272.80 10.9 

  

  



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ 

з/п 
Склад витрат 

Відсоток від загальної 

собівартості реалізованої 

продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати  18.22 

2 Заробiтна плата  56.89 

3 Нарахування на заробiтну плату  20.70 

4 Iншi витрати   2.39 

5 Амортизацiя   1.80 

  

  



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  

                   що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнен

ня події 

Дата 

оприлюднення 

повідомлення 

у стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

04.04.2014 06.04.2014 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента                                                                                                                                                                           

  

  



            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

  

Загальні збори акціонерів 

  

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 

  

  Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2012 1 0 

2 2013 1 0 

3 2014 1 0 

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

  Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала 

загальні збори 
X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше   

        

  

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах (за наявності контролю) ? 

  

  Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X   

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків     X 

  

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

  

  Так Ні 

Підняттям карток       X 



Бюлетенями (таємне голосування)                        X   

Підняттям рук                                            X 

Інше   

        

  

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 

  

  Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій     X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства   
  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства   
  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної 

комісії (ревізора) 
  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше Затвердження значного правочину 

        

  

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

  

  

  

  

  

  



  

  

  

Органи управління 

  

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

  (осіб) 

Кількість членів наглядової ради                          3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 

Кількість представників держави                          0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                      1 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                       2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб      1 

  

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 10 

  

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

  Так Ні 

Стратегічного планування                                 X 

Аудиторський    X 

З питань призначень і винагород                          X 

Інвестиційний    X 

Інші 

(запишіть)                                        
  

        

  

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 

  

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 



  Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                            X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій 
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                       

        

  

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

  Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі               X   

Знання у сфері фінансів і менеджменту                  X   

Особисті якості (чесність, відповідальність)           X   

Відсутність конфлікту інтересів                        X   

Граничний вік                                            X 

Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше 

(запишіть)                                                                          
  

        

  

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

  Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
  X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками                                          
  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

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

нового члена 
X   



Інше 

(запишіть)                                                                          
  

        

  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено 

ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 

  

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  3 

  

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

  

  
Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 
Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                      
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для головита 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членіввиконавчого 

Ні Так Ні Ні 



органу 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію 

тарозміщення власних акцій 
Ні Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора      Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Ні Ні Ні Так 

  

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке 

обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх 

суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні )  Так 

  

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  

осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Ні 

  

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

  Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                  X 

Положення про наглядову раду                             X 

Положення про виконавчий орган    X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства     X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                         X 

Положення про акції акціонерного товариства              X 

Положення про порядок розподілу прибутку                 X 

Інше 

(запишіть)                                        
  

        

  

  

  

  



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

  

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

базі НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет 

торінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

Так Так Ні Так Так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 
Так Так Ні Так Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

          

  

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до 

міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так 

  

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки 

акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 

  Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                     X 

Раз на рік                                             X   

Частіше ніж раз на рік                                   X 



  

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

  Так Ні 

Загальні збори акціонерів      X 

Наглядова рада                                         X   

Виконавчий орган                         X 

Інше 

(запишіть)                                        
  

        

  

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

  

З якої причини було змінено аудитора? 

  Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                        X 

Не задовольняли умови договору з аудитором               X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів               X 

Інше 

(запишіть)                                        
  

        

  

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

році? 

  

  Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                      X   

Наглядова рада                                           X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства       X 

Стороння компанія або сторонній консультант              X 

Перевірки не проводились                                  X 



Інше 

(запишіть)                                        
  

        

  

  

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

  

  Так Ні 

З власної ініціативи                                   X   

За дорученням загальних зборів                           X 

За дорученням наглядової ради                            X 

За зверненням виконавчого органу                         X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків 

голосів                                   
  X 

Інше 

(запишіть)                                        
  

        

  

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього 

року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? 

(так/ні)   Ні 

  

  

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

  

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

років? 

  

  Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                             X 



Випуск облігацій                                         X 

Кредити банків                                         X   

Фінансування з державного і місцевих бюджетів            X 

Інше 

(запишіть)                                        
  

        

  

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

  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором      

Так, плануємо розпочати переговори                       

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році     

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     

Не визначились                                         X 

  

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

трьох років?  (так/ні/не визначились)     Не визначились 

  

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав 

власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 

  

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні 

  

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть 

дату його прийняття:      ; 

яким органом управління прийнятий: Немає 

  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні)  Ні; 

укажіть, яким чином її оприлюднено: Немає 

  



Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення 

та причини такого відхилення протягом року. 

 Немає 

  

  



  

    Коди 

  Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 

Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна 

фабрика "Зорянка" 
за ЄДРПОУ 05502700 

Територія  КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 3510136600 

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО IНШОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ за КВЕД 14.13 

Середня кількість працівників  375     

Одиниця виміру : тис. грн.     

Адреса 25015 Кiровоградська область м.Кiровоград вул.Євгена 

Маланюка,2, т.0522-229713 

  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

    

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку       

за міжнародними стандартами фінансової звітності   V   

              

  

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р. 

  

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 

  

  

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 01.01.2012 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 

  

1000 -- -- 

-- 

первісна вартість 1001 -- -- -- 

накопичена амортизація 1002 -- -- -- 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- -- 



Основні засоби 1010 3294 6251 4323 

первісна вартість 1011 13310 86357 13451 

знос 1012 10016 80106 9128 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

  

1030 -- -- 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 24 12 48 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 

Усього за розділом I 1095 3318 6263 4371 

II. Оборотні активи 

Запаси 
1100 183 615 

243 

Виробничі запаси 1101 183 614 243 

Готова продукція 1103 -- 1 -- 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 849 -- 

285 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

  

1130 -- -- 

-- 

з бюджетом 1135 217 412 605 

у тому числі з податку на прибуток 1136 69 69 69 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4437 291 4497 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 445 5573 

Рахунки в банках 1167 1 445 5573 



Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- -- 

Інші оборотні активи 1190 -- -- -- 

Усього за розділом II 1195 5687 1763 11203 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 -- -- 

-- 

Баланс 1300 9005 8026 15574 



  

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

  

1400 3152 3152 

3152 

Капітал у дооцінках 1405 -- 3160 -- 

Додатковий капітал 1410 -- -- -- 

Резервний капітал 1415 -- -- -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -748 -737 1378 

Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- -- 

Усього за розділом I 1495 2404 5575 4530 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

  

1500 -- -- 

-- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 20 

Довгострокові забезпечення 1520 387 449 439 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 387 449 439 

Цільове фінансування 1525 -- -- -- 

Усього за розділом II 1595 387 449 459 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 

  

1600 1000 -- 

-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 

  

1610 -- -- 

-- 



товари, роботи, послуги 1615 132 440 45 

розрахунками з бюджетом 1620 51 133 126 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 209 412 399 

розрахунками з оплати праці 1630 400 834 727 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 30 25 

-- 

Поточні забезпечення 1660 -- -- -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 4392 158 9288 

Усього за розділом IІІ 1695 6214 2002 10585 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

  

1700 -- -- 

-- 

Баланс 1900 9005 8026 15574 

  

  

  

  

  

Директор ___________

_____ 
Пустовiт Вiра Олексiївна 

                (підпис)     

      

Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Ручка Тетяна Георгiївна 

                (підпис)     

  

  



  

    Коди 

  Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 

Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська 

швейна фабрика "Зорянка" 

за ЄДРПОУ 05502700 

  

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) 

за 2014 рік 

  

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 

  

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

  

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 20859 16459 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (17994) (14775) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 2865 1684 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 877 481 

Адміністративні витрати  2130 (2293) (2089) 

Витрати на збут 2150 (59) (60) 

Інші операційні витрати  2180 (1291) (1424) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 99 -- 

     збиток   2195 (--) (1408) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 



Інші фінансові доходи  2220 1 2 

Інші доходи  2240 -- -- 

Фінансові витрати  2250 (89) (107) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (--) (--) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 11 -- 

збиток 2295 (--) (1513) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -10 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 11 -- 

     збиток  2355 (--) (1523) 

  

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

  

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 3160 -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 3160 -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 3160 -- 



Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3171 -1523 

  



  

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

  

Назва статті Код рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3687 1615 

Витрати на оплату праці 2505 11512 10259 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4188 3808 

Амортизація 2515 365 391 

Інші операційні витрати 2520 483 775 

Разом 2550 20235 16848 

  

  

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

  

Назва статті Код рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 1313215 1313215 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 1313215 1313215 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.00837640 (  1.15974920) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 0.00837640 (  1.15974920) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

  

  

  

  

Директор ___________ Пустовiт Вiра Олексiївна 



_____ 

                (підпис)     

      

Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Ручка Тетяна Георгiївна 

                (підпис)     

  

  

  

  

  

  



  

    Коди 

  Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 

Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна 

фабрика "Зорянка" 
за ЄДРПОУ 05502700 

  

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2014 рік 

  

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 

  

  

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 22405 15530 

Повернення податків і зборів 3005 242 340 

у тому числі податку на додану вартість 3006 242 340 

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 -- 262 

Інші надходження 3095 5020 1440 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (5231) (2488) 

Праці 3105 (9724) (9490) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (4691) (4413) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1676) (1612) 

Інші витрачання 3190 (5047) (596) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1298 -1027 



II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -- 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 2539 4225 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 3539 5377 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1000 -1152 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 298 -2179 

Залишок коштів на початок року 3405 1 2028 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 146 152 



Залишок коштів на кінець року 3415 445 1 

  

  

  

  

Директор ___________

_____ 
Пустовiт Вiра Олексiївна 

                (підпис)     

      

Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Ручка Тетяна Георгiївна 

                (підпис)     

  

  

  

  

  

  



    Коди 

  Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 

Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська 

швейна фабрика "Зорянка" 

за ЄДРПОУ 05502700 

  

Звіт про власний капітал 

за 2014 рік 

  

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 

  

  

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайовий) 

капітал 

Капітал 

у 

дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток(непокритий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок 

року 
4000 3152 -- -- -- -748 -- -- 2404 

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення 

помилок 
4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований 

залишок на початок 

року 
4095 3152 -- -- -- -748 -- -- 2404 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 
4100 -- -- -- -- 11 -- -- 11 

Інший сукупний дохід 

за звітний період 
4110 -- 3160 -- -- -- -- -- 3160 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 
4111 -- 3160 -- -- -- -- -- 3160 



Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до 

резервного капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : 

Внески до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : 

Викуп акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у капіталі 4295 -- 3160 -- -- 11 -- -- 3171 

Залишок на кінець 

року 
4300 3152 3160 -- -- -737 -- -- 5575 

  

  

  

  

Директор ___________

_____ 
Пустовiт Вiра Олексiївна 

                (підпис)     

      



Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Ручка Тетяна Георгiївна 

                (підпис)     

  

  

  

  

  

  



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року 

1. Органiзацiя 

Публiчне акцiонерне товариство Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка"" 

("Пiдприємство") засноване у 1922 р. 

Пiдприємство було засноване в 1922 роцi. Матерiальною базою для розгортання 

виробничоїi господарської дiяльностi послужила майстерня по ремонту вiйськового 

одягу. Фабрика розмiщувалася в невеликому двоповерховому будинку. Першим 

директором фабрики був призначений Ланцман Абрам Львович, що керував 

пiдприємством до 1934 року. У 1923 роцiбули органiзованi цехи : закрiйний та 

пошивний  Наприкiнцi 1926 року почав упроваджуватися поточний метод пошиття, що 

дозволило значно пiдвищити продуктивнiсть працi. З 1927 року усi вироби на 

фабрицi пошивались поточним методом. Поступово збiльшувалося число працюючих, 

закуповувалося нове обладнання. Фабрика одержувала замовлення на продукцiю з 

Москви, Ленiнграда, Харкова, Одеси й iн. мiст країни. 1931-1941 роки - для 

швейної фабрики це десятилiття було перiодом збiльшення випуску продукцiї, 

розширення асортименту i полiпшення якостi виробiв, що випускаються. Пiд час 

вiйни фабрика була зруйнована, вiдновлення велося робiтниками Пiдприємства. 1949-

1958 роки - це десятилiття для колективу фабрики характеризується ритмiчною 

роботою, щоденним виконанням i перевиконанням виробничих планiв. Поряд з цим йшло 

будiвництво нового виробничого корпуса швейної фабрики. У 1959 

роцi Кiровоградська швейна фабрика перейшла в новий виробничий корпус, де 

знаходиться й сьогоднi.  На протязi 22 рокiв, до 1992 року, Пiдприємством , 

єдиним в Українi успiшно виконувалось постiйне Державне замовлення Мiнiстерства 

Оборони СРСР по забезпеченню Армiї i населення виробами протихiмiчного захисту. З 

1994 року пiдприємство починає працювати на давальницькiй сировинi та виконує 

замовлення iноземних фiрм. Згiдно Наказу Державного Комiтету України з 

легкої i текстильної промисловостi № 189 вiд 19.09.1994 року Кiровоградська 

швейна фабрика перетворена у вiдкрите акцiонерне товариство i надалi iменується : 
вiдкрите акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка" (ВАТ КШФ 

"Зорянка"). В 2011 роцi Пiдприємство було перейменоване на Публiчне акцiонерне 

товариство "Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка". Сьогоднi ПАТ "Кiровоградська 

швейна фабрика "Зорянка" спецiалiзується на виробництвi верхнього одягу, в т.ч. - 

пальто та напiвпальто жiночi, костюми, жакети жiночi, брюки чоловiчi та жiночi, 

спiдницi, блузи, сукнi, робiтничий одяг,воєнно-польова форма. 

Основними видами дiяльностi, якими займається товариство, є: виробництво iншого 

верхнього одягу. Пiдприємство знаходиться у мiстi Кiровоградi Україна. 

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2014 р. складала 436 осiб. 

Станом на 31 грудня 2014 такi акцiонери володiли акцiями Пiдприємства: 

Акцiонери Пiдприємства: % 

Компанiя "Дертус Файненс Груп ЛТД" 24,52 

ТОВ "Клермонт Iнтертейд" США 22,44 

Фiрма "АТЕК-95"   18,12 

Фiзичнi особи     34,92 



Всього      100,0 

2. Основа надання iнформацiї 

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової 

звiтностi(МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та 

тлумачення, розробленiКомiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства пiдготовлена на основi облiкових полiтик та 

облiкових оцiнок вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) 

в дiючiй редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (Рада з МСФЗ) станом на 31.12.2014 року. 

Звiтнiсть складена за перiод, що почався 01 сiчня i завершився 31 грудня 2014 р. 

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною 

вартiстю. 

Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих 

тисяч. 

Звiти представленнi по формi затвердженiй нацiональними стандартами 

бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до ЗУ "Про бухгалтерський 

облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". 

Ця фiнансова звiтнiсть буде затверджена до випуску Зборами акцiонерiв 3 квiтня 

2015 року. 

3.Основи облiкової полiтики та складання звiтностi 

  

Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Пiдприємства базуються на 

Законах України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", 

Податковому кодексi України, Нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського 

облiку П(С)БО, МСФЗ та iнших. 

Облiкова полiтика Пiдприємства затверджена керiвником, наказ №3/з 03 сiчня 2014 

року. 

Пiдприємство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi. 

Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, 

незалежно вiд дати руху коштiв за ними. 

Облiкова полiтика Пiдприємства 'рунтується на наступних основних принципах 

бухгалтерського облiку: 

- повне висвiтлення; 

- превалювання сутностi над формою; 

- автономнiсть; 

- обачнiсть; 

- безперервнiсть; 

- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; 

- послiдовнiсть; 



- iсторична (фактична) собiвартiсть. 

Облiкова полiтика Пiдприємства враховує такi методи оцiнки активiв та 

зобов'язань: 

- активи i зобов'язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, 

щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому 

становищу, на наступнi звiтнi перiоди. 

Методи оцiнки активiв та зобов'язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у 

вiдповiдностi до вимог МСФЗ. 

В основу облiкової полiтики Пiдприємства, на пiдставi якої складалась рiчна 

фiнансова звiтнiсть, покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та 

зобов'язань: 

- активи i зобов'язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за 

первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю); 

- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою 

фактично сплачених за них коштiв, а зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв 

в обмiн на зобов'язання; 

- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою 

коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час 

складання звiтностi, а зобов'язання - за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для 

проведення розрахунку у поточний час; 

- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх 

переоцiнки. 

  

Визнання та оцiнка активiв на Пiдприємствi 

  

Основнi засоби - матерiальнi цiнностi, вартiсть яких перевищує 2500 грн. i термiн 

використання бiльше одного року, облiковуються за первiсною вартiстю придбання, 

яка складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають 

вiдшкодуванню, та iнших витрат безпосередньо пов'язаних з його придбанням та 

доведенням до стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням. 

Основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiсть основних засобiв 

збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, 

модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого 

збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсноочiкуванi вiд використання цього 

об'єкта. Накопичена амортизацiя перераховується пропорцiйно до змiни балансової 

вартостi об'єкта основних засобiв таким чином, щоб пiсля переоцiнки балансова 

вартiсть дорiвнювала переоцiненiй вартостi. Для визначення ринкової 

вартостiоб'єктiв основних засобiв використовуються три методи оцiнки, а саме: 

витратний, дохiдний та порiвняльний. На основi даних пiдходу, який на думку 

оцiнювача є найбiльш надiйним, встановлюється ринкова вартiсть об'єкта основних 

засобiв. 

  

Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається з цiни 

придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших 

витрат безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому 



вiн придатний для використання за призначенням. Первiсна вартiсть нематерiальних 

активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з удосконаленням цих 

нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей та строку використання. Пiд 

час експлуатацiї нематерiальнiактиви оцiнюються за собiвартiстю або переоцiненою 

вартiстю. 

  

Iншi необоротнi матерiальнi активи - матерiальнi цiнностi, вартiсть яких 

становить до 2500 грн. i термiн використання бiльше одного року, облiковуються за 
первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що 

не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат безпосередньо пов'язаних з його 

придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для використання за 

призначенням. 

  

Фiнансовi iнструменти вiдображаються в облiку за фактичною собiвартiстю. 

Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання 

Пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її 

сума. 

Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, 

товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. 

У разi вiдстрочення платежу за продукцiю, товари, роботи, послуги з утворенням 

вiд цього рiзницi мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та 

номiнальною сумою грошових коштiв та/або їх еквiвалентiв, що пiдлягають отриманню 

за продукцiю, товари, роботи, послуги, така рiзниця визнається дебiторською 

заборгованiстю за нарахованими доходами (процентами) у перiодi її нарахування. 

Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, включається до 

пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої 

реалiзацiйної вартостiна дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних 

боргiв, за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. 

Iншi активи Пiдприємства облiковуються за первiсною вартiстю. 

  

Запаси матерiальних цiнностей - господарськi матерiали i малоцiннi та 

швидкозношуванiпредмети (запаси) оприбутковуються за фактичними цiнами придбання 

- первiсною вартiстю, включаючи витрати на доставку, податки, збори 

та iншi обов'язковi платежi (крiм тих, що згодом вiдшкодовуються Пiдприємству). 

Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами Пiдприємства, 

визнається їх собiвартiсть. Протягом 2014 року малоцiнними та швидкозношуваними 

предметами визнавались матерiальнi цiнностi з термiном використання до 1 року. 

  

Облiк запасiв, здiйснюється Пiдприємством у вiдповiдностi до П(с)БО 9 "Запаси", 

згiдно якого: 

Запаси - активи, якi: 

- утримуються для подальшого продажу (розподiлу, передачi) за умов звичайної 

господарської дiяльностi; 



- перебувають у процесi виробництва з метою подальшого продажу продукту 

виробництва; 

- утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та 

надання послуг, а також управлiння пiдприємством/установою. 

Згiдно наказу про облiкову полiтику запаси Пiдприємством облiковуються за 

вартiстю придбання, виготовлення, крiм товарiв в торгiвлi, якi облiковуються за 

чистою вартiстю реалiзацiї. 

  

Грошовi кошти та їх еквiваленти - грошi в касi та на рахунках в Банках. 

  

Доходи i витрати облiковуються у перiодi, до якого вони належать. 

Доходи - це збiльшення економiчних вигiд, вiдображаються в бухгалтерському облiку 

в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження. Облiк здiйснюється в 

валютi України. Облiк доходiв здiйснюється на пiдставi заключених договорiв та 

цiн на продукцiю, встановлених Пiдприємством. 

Витрати - це зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що призводять до 

зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його 

вилучення або розподiлу власниками). Вiдображаються в бухгалтерському облiку в 

момент їх виникнення незалежно вiд дати сплати грошових коштiв. Облiк витрат, що 

понесенi в зв'язку з виготовленням продукцiї, виконанням робiт, наданням послуг 

вiдображаються в момент визнання доходiв вiд реалiзацiї такої продукцiї, товарiв, 

робiт, послуг. Витрати, якiнеможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, 

вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були 

здiйсненi, нарахування таких витрат здiйснюється не рiдше одного разу на мiсяць. 

  

Консолiдована фiнансова звiтнiсть 

  

Пiдприємство не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 

  

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв" 

  

Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються за їх фактичною 
собiвартiстю, яка складається iз справедливої вартостi активiв, зобов'язань 

абоiнструментiв власного капiталу, наданих або отриманих в обмiн на 

вiдповiднийiнструмент, i витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або 

вибуттям фiнансовихiнструментiв. 

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв здiйснюється з використанням наступних 

оцiнок окремих статей активiв та зобов'язань: 

- активи i зобов'язання облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи 

виникнення (за первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю); 



- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою 

фактично сплачених за них коштiв, а зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв 

в обмiн на зобов'язання; 

- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою 

коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, 

а зобов'язання - за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку 

у поточний час; 

- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх 

переоцiнки. 

  

Торговi цiннi папери 

  

Протягом звiтного та попереднього рокiв на Пiдприємствi вiдсутнi цiннi папери в 

торговому Портфелi. 

  

Цiннi папери у портфелi Пiдприємства на продаж 

  

В портфелi Пiдприємства на продаж вiдсутнi Акцiї. 

  

Цiннi папери в портфелi Пiдприємства до погашення 

  

В портфелi Пiдприємства цiнних паперiв до погашення не має. 

  

Похiднi фiнансовi iнструменти 

  

Пiдприємство не здiйснювало операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами. 

  

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

  

П. 54 МСБО 1 визначено мiнiмальний перелiк статей що вказуються у звiтi про 

фiнансовий стан. П. 55 та 57 МСБО 1 надано можливiсть додатково розкривати статтi 

коли таке розкриття є доречним для розумiння фiнансового стану суб'єкта 

господарювання. 

Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи - витрати на будiвництво, 

реконструкцiю, модернiзацiю (iншi полiпшення, що збiльшують первiсну 

(переоцiнену) вартiсть), виготовлення, придбання об'єктiв матерiальних 

необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних активiв, призначених 

для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються Товариством. 



  

Нематерiальнi активи 

  

Визнання й оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до нацiонального 

П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Нематерiальнi активи зараховуються на баланс за 

первiсною вартiстю. Формування первiсної вартостi НА залежить вiд способу 

надходження та згiдно пп.11-17 П(С)БО 8. Строк корисного використання 

нематерiальних активiв визначається Товариством самостiйно, при визнаннi НА 

активом, але не бiльше 120 мiсяцiв. 

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх 

корисного використання, згiдно пп. 25-31 П(С)БО 8. 

  

Основнi засоби 

  

Визнання, облiк, оцiнка та переоцiнка основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до 

вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби", вимоги якого не суперечать Мiжнародному 

стандарту бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби". Основними засобами 

вважаються активи, якi Товариство придбає з метою використання їх у процесi своєї 

дiяльностi, надання послуг, для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний 

строк корисного використання яких бiльше одного року i первiсна вартiсть яких 

перевищує 2500 грн. 

Придбанi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю з врахуванням 

реальної суми переоцiнки основних засобiв до ринкових цiн. Одиницею облiку 

основних засобiв рахується окремий об'єкт. 

Амортизацiя основних засобiв здiйснюється щомiсячно згiдно П(С)БО 7 "Основнi 

засоби". 

Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний 

метод. Амортизацiя нараховується у вiдповiдностi до груп основних засобiв i 

термiну корисного використання за кожним об'єктом основних засобiв до досягнення 

балансової вартостi об'єкта нульового значення. 

При розрахунку амортизованої вартостi лiквiдацiйна вартiсть ОЗ прирiвнюється до 

нуля. 

Дiапазон строкiв корисного використання включає (таблиця 1): 

  

Таблиця 1 

№ групи     Найменування основних засобiв Термiн корисного використання, роки 

1     2     3 

Група 1     Земельнi дiлянки - 

Група 3     Будiвлi, споруди  15-20 

Група 4     Машини та обладнання (крiм комп'ютерної технiки)     5 



Група 4     Комп'ютерна технiка     2 

Група 5     Транспортнi засоби      8 

Група 6     Iнструменти, прилади, iнвентар     4 

Група 9     Iншi основнi засоби     12 

  

Матерiальнi активи з термiном корисного використання понад один рiк вартiстю до 

2500 грн. вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). 

Амортизацiя МНМА здiйснюється шляхом нарахування 100% зносу в момент введення в 

експлуатацiю. 

Протягом звiтного року Пiдприємство не змiнювало норми амортизацiї, термiни 

корисного використання. 

Пiдприємством  прийнято рiшення про те, що переоцiнку основних засобiв на звiтну 

дату потрiбно  проводити. 

  

 Iнвестицiйна нерухомiсть 

  

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або 

частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для 

використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в 

звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з 

метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi 

дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку 

такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони 

можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за 

собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється 

на основi моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в 

справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. 

Амортизацiя на такi активи не нараховується. 

  

Довгостроковi активи, призначенi для продажу та активи групи вибуття 

  

У 2014 роцi Пiдприємство не здiйснювало переведення основних засобiв до активiв 

групи вибуття. 

  

Припинена дiяльнiсть 

  

Пiдприємство не здiйснювало припинення дiяльностi. 

  

Податок на прибуток 



Пiдприємство у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає облiковий 

пiдхiд до податкiв на прибуток . 

Пiдприємство не визначало вiдстроченi податковi активи i зобов`язання  на звiтну 

дату. 

  

Власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв 

  

Порядок придбання та викупу Пiдприємстовм власних акцiй встановлюється вiдповiдно 

до чинного законодавства та врегульовується Статутом. 

Пiдприємство має право викуповувати у акцiонерiв оплаченi ними власнi акцiї за 

рахунок сум, що перевищують статутний капiтал Пiдприємства, для наступного їх 

перепродажу. Такi акцiї повиннi бути реалiзованi у строк до одного року. 

Протягом цього перiоду розподiл прибутку, а також голосування i визначення 

кворуму на загальних зборах акцiонерiв проводиться без урахування придбаних 

Пiдприємством власних акцiй. 

Викуп та реалiзацiя акцiй Пiдприємства здiйснювалися вiдповiдно до чинного 

законодавства України. Облiк викуплених акцiй здiйснюється на балансовому рахунку 

451. Протягом звiтного року викуп акцiй у акцiонерiв Пiдприємство не здiйснювало. 

Станом на 31 грудня 2014 року викуплених та нереалiзованих акцiй не має. 

  

Зобов'язання i резерви 

  

Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує 

ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. 

Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його 

сума включається до складу доходу звiтного перiоду. 

Зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки та яке пiдлягає погашенню протягом 

дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, слiд розглядати як довгострокове зобов'язання, 

якщо первiсний термiн погашення був бiльше нiж дванадцять мiсяцiв та до 

затвердження фiнансової звiтностi iснує угода про переоформлення цього 

зобов'язання на довгострокове. 

Резерви оцiнюються за кошторисом витрат, необхiдних для погашення поточного 

зобов'язання, на основi найбiльш надiйних даних на звiтну дату, включаючи ризики 

i невизначеностi, пов'язанi з цим зобов'язанням. 

  

Капiтал та виплата дивiдендiв 

  

Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй. 

Емiсiйний дохiд включає в себе будь-якi премiї, отриманi вiд випуску акцiй. Будь-

якi транзакцiйнi витрати, пов'язанi з емiсiєю акцiй, вiднiмаються з емiсiйного 

доходу за вирахуванням пiльг з податку на прибуток. 



Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти: 

Резервний капiтал - сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства 

i Статуту за рахунок нерозподiленого прибутку Пiдприємства. 

Нерозподiлений прибуток включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та 

попереднiх перiодi. 

Розподiленi дивiденди, що виплачуються власникам акцiонерного капiталу 

включаються до складу iнших зобов'язань, коли обсяг дивiдендiв затверджено на 

загальних зборах на звiтну дату. 

  

Доходи та витрати 

  

Доходи i витрати визнаються Пiдприємства за таких умов: 

а) визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями Пiдприємства; 

б)фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може 

бути точно визначений. 

Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Пiдприємства. Критерiї 

визнання доходу i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї. Кожний вид 

доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. У результатi 

використання активiв Пiдприємства iншими сторонами доходи визнаються у виглядi 

процентiв, роялтi. Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони 

належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку 

користування вiдповiдними активами або сум заборгованостi Пiдприємства. Умовою 

визнання процентiв є iмовiрнiсть отримання Пiдприємства економiчної вигоди. 

Визнання доходiв Пiдприємством здiйснюється за методом нарахування. Нарахування 

доходiв (витрат) здiйснюється з дати оформлення документа, що пiдтверджує надання 

(отримання) послуги, реалiзацiї продукцiї.. 

У результатi операцiйної дiяльностi в Пiдприємства виникають такi доходи i 

витрати. 

Доходи: 

- вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг. 

- процентнi; 

- у виглядi дивiдендiв; 

- вiд повернення ранiше списаних активiв; 

- iншi операцiйнi; 

Витрати: 

- адмiнiстративнi; 

- на формування спецiальних резервiв; 

- податок на прибуток; 



- iншi. 

Доходи i витрати Пiдприємства вiдображаються в бухгалтерському облiку за 

рахунками класiв 7, 9. Залишки за рахунками доходiв i витрат вiдображаються 

наростаючим пiдсумком за квартал та в кiнцi звiтного перiоду (кварталу) 

закриваються на рахунок 44 "Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)". 

  

Взаємозалiк статей активiв i зобов'язань 

  

Процедури бухгалтерського облiку включають можливiсть здiйснення взаємозалiку (в 

випадках, передбачених чинним законодавством) активiв та зобов'язань, або доходiв 

та витрат як у бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi, а саме: 

кредиторської та дебiторської заборгованостi рiзних юридичних та фiзичних осiб. 

Пiдприємством в 2014 роцi не проводились взаємозалiки дебiторської та 

кредиторської заборгованостi. 

  

Орендованi активи 

  

Операцiї з оренди активiв вiднесенi Пiдприємством до операцiйної оренди. Там, де 

Пiдприємство є орендарем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як 

витрати на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, 

такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх 

виникнення. 

Там, де Пiдприємство є орендодавцем, платежi за договорами операцiйної оренди 

визнаються як доходи на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з 

цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на 

витрати по мiрi їх виникнення. Амортизацiя наданого в оренду основного засобу 

вiдноситься на витрати на загальних пiдставах. 

  

Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок 

  

Протягом 2014 року Пiдприємство не вносило змiн до Облiкової Полiтики та не 

здiйснювало коригування суттєвих помилок, у зв'язку з їх вiдсутнiстю. 

  

Винагороди персоналу 

  

Всi винагороди персоналу на Пiдприємствi є короткостроковими винагородами 

(включаючи вiдпустку) оцiнюються як поточнi зобов'язання, включаються в 

зобов'язання по персоналу та оцiнюються за недисконтованими сумами, якi 

Пiдприємство планує виплатити в результатi невикористаних прав. 



Пiдприємство сплачує фiксованi внески до незалежних органiв та страхує окремих 

спiвробiтникiв, якщо це вимагається законодавством України. Пiдприємство не має 

юридичного або визначеного зобов'язання щодо сплати внескiв на додаток до 

фiксованих внескiв, якi визнаються як витрати в тому перiодi, в якому нараховано 

виплати працiвникам. 

  

Економiчне середовище, в умовах якого Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть 

  

Протягом 2014 року тривало уповiльнення зростання свiтової економiки, викликане 

насамперед низькими результатами полiтики стимулювання економiчної активностi 

розвиненими країнами свiту. 

  

Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст, 

в якому слiд читати стандарти. 

 На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Радою МСБО були визначенi новi 

стандарти, поправки та iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, якi не набули 

чинностi i не були прийнятi Пiдприємством достроково. 

Керiвництво передбачає, що всi вiдповiднi поправки будуть внесенi до облiкової 

полiтики Пiдприємства за перший перiод, що починається пiсля дати набрання 

чинностi поправки. Iнформацiя щодо нових стандартiв, змiн та iнтерпретацiй, якi, 

як передбачається, мають вiдношення до фiнансової звiтностi Пiдприємства, 

представлена нижче. Деякi iншi новi стандарти та iнтерпретацiї були випущенi, але 

це не буде мати iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства. 

МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти (МСФЗ 9) 

Рада МСБО має на метi замiнити МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та 

оцiнка" в повному обсязi. МСФЗ 9 видається в кiлька етапiв. На сьогоднiшнiй день 

роздiли, присвяченi визнанню, класифiкацiї, вимiрюванню та припиненню визнання 

фiнансових активiв та зобов'язань, були виданi. Цi глави наберуть чинностi для 

перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2015 року. Подальшi роздiли, присвяченi 

методологiї знецiнення та облiку хеджування перебувають у стадiї розробки. 

Керiвництво Пiдприємства ще не може належно оцiнити вплив нового стандарту на 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть Пiдприємства. Тим не менш, вони не очiкують 

прийняття МСФЗ 9, доки всi її глави не будуть опублiкованi, i вони зможуть 

всебiчно оцiнити вплив усiх змiн. 

  

Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства  за 2014 рiк  включає: 

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2014 року; 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi прибутки та збитки) за 2014 рiк; 

Звiт про власний капiтал (Звiт про змiни у власному капiталi) за 2014 рiк; 

Звiт  про рух грошових коштiв  за 2014 рiк; 

Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншу 

пояснювальну iнформацiю. 



  

4. Дохiд вiд реалiзацiї        2014 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг  20859 

Всього доходи вiд реалiзацiї 20859 

  

5. Собiвартiсть реалiзацiї   

Виробничi витрати 2958 

  

Витрати на персонал     14203 

  

Амортизацiя    328 

Iншi  505 

Всього      17994 

  

6. Iншi доходи, iншi витрати 

Iншi доходи 2014 

Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти   189 

Доходи вiд операцiйної оренди активiв    235 

Дохiд вiд курсових рiзниць   425 

Iншi доходи 28 

Всього      877 

7.Iншi витрати    2014 

Втрати вiд курсових рiзниць  312 

Iншi витрати      979 

Всього      1291 

  

8.. Витрати на збут     

      2014 

Витрати на персонал     56 

Iншi  3 

Всього  витрат на збут  59 

  



9. Адмiнiстративнi витрати   

      2014 

Витрати на персонал     1558 

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв      37 

Iншi  698 

Всього адмiнiстративних витрат     2293 

  

10. Фiнансовi доходи та витрати    

      2014 

Процентнi доходи  

Процентний дохiд за  облiгацiями   1 

Всього процентнi доходи 1 

Процентнi витрати 

Банкiвськi кредити      89 

Всього процентнi витрати     89 

      

11.Збитки вiд необоротних активiв, призначених для продажу. 

Станом на 31.12.2014 Пiдприємство не має необоротних активiв, призначених для 

продажу. 

12.Основнi засоби. 

  

  

  

                        

За iсторичною вартiстю  Будiвлi     Машини та обладнання    Земля 

Iншi  Транспорт   Всього 

1     2     3                 4     7 

31 грудня 2013 року     4056  8440  498   261   55    13310 

Надходження       123         46          169 

Переоцiнка        73016                   73016 

Вибуття           136         2 

            138 

31 грудня 2014 року     4056  81443 



      498   305   55    86357 

Накопичена амортизацiя                               

31 грудня 2013 року     2558  7203        205   50    10016 

Нарахування за рiк      66    252         51    3     372 

переоцiнка        69856                   69856 

Вибуття           (136)       (2)         (138) 

31 грудня 2014 року     2624  77175       254   53    80106 

Чиста балансова вартiсть                                   

31 грудня 2013 року     1498  1237  498   56    5     3294 

31 грудня 2014 року     1432  4268  498   51    2     6251 

13. Iнвестицiї, доступнi для продажу 

  

Iнвестицiї доступнi для продажу вiдсутнi. 

14. Iнвестицiї до погашення 

  

      Термiн погашення  процентна ставка до номiналу 31 грудня 2014 

Облiгацiї з вiдшкодування ппппПДВПДВ     01.01.2016  10%   12 

Всього борговi цiннi папери              12 

15. Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть на Пiдприємствi вiдсутня. 

16. Iнвестицiйна нерухомiсть 

        Iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутня. 

17. Запаси 

  

      31 грудня 2014 

Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю)   615 

Всього запаси     615 

18. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 

  

      31 грудня 2014 

Торговельна дебiторська заборгованiсть   - 

Аванси виданi     - 



Розрахунки з бюджетом   412 

Iнша дебiторська заборгованiсть    291 

Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi    703 

19. Грошовi кошти 

  

      31 грудня 2014 

Каса та рахунки в банках, тис. грн. 445 

Всього      445 

20. Статутний капiтал 

Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 

1313215 простих акцiй номiнальною вартiстю 2,40 гривнi. 

21. Державнi субсидiї 

        Державнi субсидiї вiдсутнi. 

22. Короткостроковi забезпечення 

  

      31 грудня 2014 

Резерв вiдпусток  449 

Всього      449 

23. Короткостроковi позики 

Короткостроковий кредит банку станом на 31 грудня 2014 року вiдсутнiй. 

24. Фiнансова оренда 

         Фiнансова оренда на Пiдприємствi вiдсутня.  

25. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

  

            31 грудня 2014 

Торговельна кредиторська заборгованiсть        465 

Розрахунки з бюджетом        133 

Заробiтна плата та соцiальнi внески      1246 

Iншi        158 

Всього кредиторська заборгованiсть       2002 

26. Пенсiї та пенсiйнi плани. 

Пiдприємство не має недержавну пенсiйну програму з визначеними внесками. 



27. Умовнi зобов'язання. 

Судовi позови 

Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 12.12.2014р. 

вiдкрите апеляцiйне провадження за апеляцiйною скаргою УПФ України в м. 

Кiровоградi на постанову Кiровоградського окружного адмiнiстративного суду вiд 

27.08.2014р.Адмiнiстративна  справа призначена до апеляцiйного розгляду в порядку 

письмового провадження на 22.01.2015р. 

Оподаткування 

Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому 

зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також 

через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої 

податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо 

податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi 

керiвництва економiчної дiяльностi Пiдприємства, ймовiрно, що Пiдприємство 

змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi.  На думку керiвництва 

Пiдприємство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв 

пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними 

податковими органами протягом трьох рокiв. 

Економiчне середовище 

Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та 

нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко 

змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних 

заходiв, якi вживаються українським урядом, а також iнших подiй, якi перебувають 

поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку 

українського уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Пiдприємства, а також на 

здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками погашення. 

Керiвництво Пiдприємства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та 

класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. 

Знецiнення нацiональної валюти 

Нацiональна валюта - українська гривня ("грн") - знецiнилася у порiвняннi з 

основними свiтовими валютами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються 

Нацiональним банком України, для  грн./ Євро зросли з  11,04153 та 19.232908 

станом на 31 грудня 2014 року. 

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 

Ступiнь повернення  активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi 

знаходяться поза зоною контролю Пiдприємства, спрямованих рiзними країнами на 

досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення 

дебiторської заборгованостi Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та 

iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв 

пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних 

обставин та iнформацiї. 

28. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 

       Пiдприємство у вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi 

сторони"  розкриває iнформацiю щодо пов'язаних осiб у фiнансовiй звiтностi за 

2014 рiк. 



До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: 

"     пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд 

контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Пiдприємством; 

"     асоцiйованi компанiї; 

"     спiльнi пiдприємства, у яких Пiдприємстов є контролюючим учасником; 

"     члени провiдного управлiнського персоналу Пiдприємства; 

"     близькi родичi особи, зазначеної вище; 

"     компанiї, що контролюють Пiдприємство, або здiйснюють суттєвий вплив, або 

мають суттєвий вiдсоток голосiв на Пiдприємствi; 

"     програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Пiдприємства 

або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною 

Пiдприємства. 

Операцiї з пов'язаними сторонами на Пiдприємствi в 2014 р. вiдсутнi. 

  

29.Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно. 

  

Пiдприємство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi. 

      Пiдприємство отримало за рiк, що закiнчився, прибуток вiд звичайної 

дiяльностi в сумi 11 тис. грн. 

Чистi активи: Розрахунок вартостi чистих активiв Пiдприємством виконано у 

вiдповiдностi з Методичними рекомендацiями по визначенню розмiру чистих активiв, 

затвердженими рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, з метою контролю 

дотримання законодавчих вимог щодо вартостi чистих активiв господарського 

товариства. 

         В результатi розрахункова вартiсть чистих активiв товариства дорiвнює 

розмiру власного капiталу i має позитивне значення -5575тис. грн., що бiльше 

розмiру статутного капiталу товариства на 2423 тис. грн. Отже, вимоги ч.3 ст. 155 

Цивiльного кодексу України, щодо вартостi чистих активiв - акцiонерним 

товариством  виконуються. 

  

30. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками 

Основнi фiнансовi iнструменти Пiдприємства включають торгову кредиторську 

заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери. Основною цiллю даних фiнансових 

iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також 

Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська 

заборгованiсть, грошовi коштi та короткостроковi депозити. 

Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. 

Полiтика управлiння ризиками включає наступне: 

Кредитний ризик 



Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними 

сторонами.  Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. 

Ризик лiквiдностi 

Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної 

лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською 

заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових 

коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями 

Пiдприємства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином: 

  

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року   До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 

мiсяцiв    Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв   Бiльше 5 

рокiв    Всього 

1     2     3     4     5     6     7 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть      1977 

      1     24    -     -     2002 

Всього      1977  1     24    -     -     2002 

  

Валютний ризик 

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту 

коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Пiдприємство контролює 

валютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю. 

Управлiння капiталом 

Пiдприємство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання 

рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та 

власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. 

Керiвництво Пiдприємства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. 

При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим 

ризики. На основi отриманих висновкiв Пiдприємство здiйснює регулювання капiталу 

шляхом залучення додаткового капiталу , а також  погашення iснуючих позик. 

31.  Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно. 

  

Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства складена на основi припущення про 

безперервнiсть.Пiдприємство  вважає що за станом на 31 грудня 2014року не iснує 

подiй, умов або ризикiв, якi окремо або сукупно, можуть поставити пiд сумнiв 

здатнiсть Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

      

Пiдприємство планує в 2015 роцi досягти позитивного фiнансового результату. 

  



32. Подiї пiсля дати балансу. 

  

У вiдповiдностi до МСБО10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" 

Пiдприємство  визначає  сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з 

кiнця звiтного перiоду до дати затвердження  фiнансової звiтностi за 2014рiк до 

випуску. 

Пiдприємство стверджує, що не вiдбувалось нiяких подiй пiсля дати балансу, якi 

могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть за 2014рiк. Також не вiдбувалося нiяких 

подiй, якi могли б вимагати коригування фiнансової звiтностi за 2014рiк. 

  

  

          Директор ПАТ КШФ "Зорянка"                           В.О.Пустовiт 

  

           Гол.бухгалтер                                       Т.Г.Ручка 

  

  

. 

  

. 

  

. 

  

  

  



  

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 

  

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 
Кiровоградська Фiлiя аудиторської фiрми "Респект" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 

картки* платника податків - фізичної особи) 
20651627 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 25006, м. Кiровоград, вул. Київська,43 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

0135 

26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 

строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 

аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 

4 

П 

000004 

29.01.2013 

04112015 

  

Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 

  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

 (звіт незалежного аудитора) 

щодо фінансової звітності 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "ЗОРЯНКА" 

станом на 31 грудня 2014 року 

  

Акціонерам  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 

"ЗОРЯНКА" 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

  

1. "Звіт щодо фінансової звітності" 

  

Вступний параграф 



  

Основні відомості про Товариство 

  

Повна назва емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА 

ФАБРИКА "ЗОРЯНКА" 

Код ЄДРПОУ: 05502700. 

Місцезнаходження: 25015, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця Євгена 

Маланюка, будинок 2 

Дата державної  реєстрації - 20.12.1922р. 

  

Дата внесення  змін: 

10 квітня 2014р. за № 14441050022004294 Державним реєстратором Классов 

Є.М.  зареєстровано нову редакцію Статуту 

Середня кількість працівників  - 375 чоловік. 

  

Основні види діяльності: 

 - 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу; 

 - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого  нерухомого 

майна; 

 - 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами; 

 - 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям; 

 - 47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами  в спеціалізованих магазинах; 

- 47.71 роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах; 

 - 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих 

магазинах ; 

 - 47.82 Роздрібна торгівля з лотків  і на ринках текстильними виробами, одягом і 

взуттям; 

-  47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 

  

Посадові особи Товариства: 

  

Керівник:   Пустовіт Віра Олексіївна, призначена  на посаду з 02 квітня  2013року 

відповідно до рішення Наглядової ради,  протокол № 21  від 02.04.2013 року . 

Головний бухгалтер: Ручка Тетяна Георгіївна, призначена на посаду відповідно до 

наказу  № 27 від 01.12.1997 року. 



  

Опис  аудиторської перевірки 

  

 Аудиторська перевірка була спланована і підготовлена з достатнім рівнем 

впевненості про те, що фінансова звітність не має суттєвих помилок та здійснена у 

відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську 

дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) вiд 22.04.1993 №3125-ХII, Закону України 

"Про акцiонернi товариства" (зi змiнами та доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI, 

iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних 

стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та 

супутнiх послуг (далi - МСА), прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту 

рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003 року №122, в тому числi у 

вiдповiдностi iз МСА №700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової 

звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 

"Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного 

аудитора". 

Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й 

розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв 

бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським 

персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. 

Згiдно Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики ) були  виконанi аудиторськi 

процедури задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття: 

- вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме 

частинi третiй статтi 155 ЦКУ вiд 16.01.2003 р. (зi змiнами); 

- виконання значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв Товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi 

товариства"; 

- iдентифiкацiї та оцiнки незалежним аудитором ризикiв суттєвого викривлення 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що 

стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi"); 

- 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 (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть 

аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором 

фiнансову звiтнiсть"); 

- стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до 

Закону України "Про акцiонернi товариства". 

  

Перелік перевірених фінансових звітів: 

  

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Товариства, у складi що додається, а саме: 

балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2014р., та вiдповiдних звiтiв про 

фiнансовi результати (сукупний дохiд), рух грошових коштiв, власний капiтал за 

рiк, який закiнчився цiєю датою, а також зi стислого викладу суттєвих принципiв 



облiкової полiтики та iнших пояснювальних примiток, (надалi разом - "рiчна 

фiнансова звiтнiсть"). 

Цю річну фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз 

використанням концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на 

застосуваннi вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi разом - 

МСФЗ). 

Фінансова звітність складається в національній валюті України - гривні (дані у 

фінансовій звітності приведені з округленням до тис.грн). 

  

Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне 

представлення фінансових звітів 

  

Відповідальність за представлену для перевірки фінансову звітність за 2014 рік 

несе керівництво Товариства. 

Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та 

використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного 

представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а 

також облікових оцінок, що відповідають обставинам. 

Опис відповідальності незалежного аудитора за надання висновку стосовно 

фінансової звітності 

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі 

результатів  аудиторської перевірки. Ми провели  аудиторську перевірку у 

відповідності до вимог Закону України "Про державне регулювання  ринку цінних 

паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів 

України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства", Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг, а також з врахуванням рішення Аудиторської палати  України від 

18.04.2003 №122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики 

Міжнародної федерації бухгалтерів". Ці стандарти вимагають від нас дотримання 

етичних вимог, а також планування й виконання  аудиторської перевірки для 

отримання достатньої впевненості , що фінансові звіти не містять суттєвих 

викривлень. 

  

Думка незалежного аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності 

  

На нашу думку, фiнансові звiти справедливо й 

достовірно    відображають  фінансовий стан  Товариства станом на 31.12.2014 р., 

її фінансові результати  та рух грошових коштів за  рік, що минув на зазначену 

дату, у  вiдповiдності до  Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

  

2 "Звіт про інші правові та регуляторні вимоги" 

Інша допоміжна інформація 



  

Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства 

є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку (МСБО). 

  

З метою дотримання Товариством єдиної методики відображення господарських 

операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам 

фінансової звітності, Товариством виданий наказ № 1 "Про облікову політику" від 

03.01.2012 року. 

  

Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів Товариства вимогам 

чинного законодавства 

  

Розрахунок вартості чистих активів Товариства проведено у відповідності до 

Положень  ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства", Цивільного кодексу 

України, а також з урахуванням Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 

чистих активів акціонерних товариств, затвердженими Рішенням ДКЦПФР від 17 

листопада 2004 р. №485 і розраховано шляхом вирахування із суми активів, 

прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку. 

  

Вартість чистих активів Товариства  складає суму 5575 тис. грн. та в порівнянні з 

його зареєстрованим статутним капіталом  має позитивне значення, тому вносити 

зміни до Статуту у відповідності до ст.155 "Статутний капітал акціонерного 

товариства" п.3. Цивільного кодексу України не потрібно. 

  

Висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою 

звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 

Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю 

  

Емiтентом розкривається та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю iнша 

iнформацiя, склад якої передбачено "Положенням про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв" вiд 03.12.2013р. №2826 зі змінами. До дати формування 

звiту незалежного  аудитора така iнша iнформацiя в повному обсязi Товариством не 

сформована та, вiдповiдно, незалежним аудитором не перевiрялась. Вiдповiдно ми не 

висловлюємо думку щодо такої iнформацiї. 

  

Висловлення думки щодо виконання Товариством  значних правочинів 

  

За даними останньої річної фінансової звітності за 2014 рік вартість активів на 

початок року складала суму 9005 тис.грн., таким чином мінімальна сума правочину, 

яка підлягає дослідженню незалежним аудитором, склада  900 тис.грн.  



На нашу думку, твердження управлiнського персоналу щодо виконання значних 

правочинiв, за звiтний перiод, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдає вимогам 

Закону України "Про акцiонернi товариства" - наведено достовiрно. 

  

Висловлення думки щодо стану корпоративного управління 

  

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у 

тому числі стану зовнішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні 

товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо 

відповідності системи корпоративного управління Товариства вимогам зазначеного 

закону та Статуту Товариства. 

  

Інформація про осіб, що володіють  акціями Товариства станом на 31 грудня 2014 р. 

  

Найменування юридичної особи Місцезнаходження  Кількість акцій (штук)  Від 

загальної кількості акцій (у відсотках)     прості іменні 

Компанія "Дертус Файненс Груп ЛТД" Британські Віргінські Острови Тортола, Роуд 

Таун А.С. 3099 Мейн Стріт,90     322 020     24,5215     322 020 

ТОВ "Клермонт Інтертейд" США 19711 США м.Нью -Йорк округ Нью - 

Кастл,вул.Баркдейл,113   294 626   22,4355     294 626 

Фірма " АТЕК- 95" 01010 м. Київ, вул.І.Мазепи ,28    238 031     18,1258     238 

031 

АТЗТ "РЕГІОН ЦЕНТР"     Україна,25006 Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул. 

К.Маркса 31/36      4     0,0003      4 

Фізичні особи           458 534     34,9169     458 534 

Всього            1 313 215   100   1 313 215 

  

Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється 

відповідно до розділу 11 Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів 04 

квітня 2014 року, протокол № 22 від 04.04.2014. 

Протягом звітного року на Товаристві функціонували наступні органи корпоративного 

управління: 

-     Загальні збори акціонерів - вищий орган; 

-     Наглядова рада - наглядовий орган; 

-     Директор - виконавчий орган; 

-     Ревізійна комісія - контролюючий орган. 

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам 

Статуту та вимогам, встановленим рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол 

№22 від 04.04.2014  р.). 



Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом. 

Статутом передбачено затвердження  Положення про Наглядову раду, Положення про 

Ревізійну комісію та Положення про виконавчий орган та посадових осіб. 

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом 

України "Про акціонерні товариства" . 

Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам визначеним 

Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного 

разу на квартал. 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного року 

здійснювався Ревізійною комісією. 

Наглядова рада Товариства затвердила зовнішнього незалежного аудитора, а саме - 

Філію аудиторської фірми "Респект" у вигляді товариства з обмеженою 

відповідальністю, код ЄДРПОУ 20651627 (Протокол № 5/14 від 08.12.2014р.). 

Протягом звітного року змін зовнішнього аудитора не відбувалося. Створення служби 

внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства. 

Незалежний аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Товариства, вважає за 

необхідне зазначити наступне: 

- система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і 

виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти 

і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський 

контроль; 

- бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність 

звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль; 

- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у 

Товаристві  відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та 

Статуту ; 

- система внутрішнього контролю на Товаристві створена та є адекватною. 

  

Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки незалежним аудитором ризиків 

суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 

  

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для 

отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його 

внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків 

суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", 

незалежний аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка 

використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність незалежного 

аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності". 

Аудит передбачав забезпечення обґрунтованої, але не абсолютної гарантії того, що 

фінансова звітність, у цілому, не містить у собі суттєвих викривлень. 

Абсолютна аудиторська гарантія неможлива з ряду причин, зокрема: 



Більшість аудиторських доказів є скоріше переконливими, ніж остаточними. Крім 

того, проведений аудит для формування висновку про фінансову звітність базується 

на судженні незалежного аудитора. 

Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві 

викривлення фінансової звітності невиявлені. 

Незалежним аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших 

працівників Товариства, які на думку незалежного аудитора, можуть мати 

інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства або помилки. 

Незалежним аудитором були виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з 

використанням деталізованих даних, спостереження та інші. 

Незалежний аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності Товариства, 

структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб 

фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-

ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 

У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні та внутрішні 

ризики, Загальну стратегію управління ризиками в Товаристві визначає Наглядова 

рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює  директор. 

Незалежний аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про 

можливість того, що фінансова звітність Товариства містить суттєве викривлення 

внаслідок шахрайства. 

  

За станом на 31.12.2014р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на 

початок 2014р. зменшились  і складають 8026 тис.грн. 

На думку незалежного аудитора, розкриття інформації за видами  активів подано в 

фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог 

Міжнародних стандартів бухгалтерської обліку. 

  

Припущення безперервної діяльності Товариства згідно до МСА 570 "Безперервність" 

  

В найближчому майбутньому Товариство буде продовжувати відчувати вплив 

нестабільної економіки в країні. Наслідком цього є суттєва невизначеність, яка 

може впливати на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів 

Товариства та здатність обслуговувати та сплачувати свої борги. Товариство 

функціонує в нестабільному економічному середовищі в країні та в світі. 

Економічна стабільність буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних 

та інших заходів, які проводить Уряд України та світова спільнота. Не існує 

чіткого уявлення, які заходи будуть здійснені у зв'язку з існуючою економічною 

ситуацією. 

Фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Товариство буде 

функціонувати в майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів та 

виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. 

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум 

активів, які були б необхідні, коли б Товариство не мало можливості продовжувати 



свою діяльність в майбутньому, чи коли б воно реалізовувало свої активи не в ході 

звичайної діяльності. 

  

Розкриття інформації щодо дій, які відбулися протягом звітного року та можуть 

вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни 

вартості цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про 

цінні папери та фондовий ринок". 

  

З 01 січня по 31 грудня 2014 року Товариством  опублікована особлива інформація. 

  

Сутність особливої інформації: 

  

06.04.2014р.  Відомості про зміну  складу посадових осіб 

Незалежному аудитору не відома інформація щодо дій та особливих відомостей про 

емітента, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-

господарський стан та призвести до значної зміни вартості цінних паперів . 

Необоротні активи 

Облiк основних засобiв 

  

Визначення, оцінка та облік основних засобів здійснюється відповідно до 

Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби". 

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з 

метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для 

здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання  яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн. 

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на 

щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати 

визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості 

об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють 

критеріям визнання активу. 

 За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2014 року на балансi 

облiковувалися основнi засоби за первiсною вартiстю  6251 тис.грн., сума 

накопиченої амортизацiї основних засобiв становить 86357тис. грн., залишкова 

вартiсть - 80106 тис.грн. Накопичена амортизацiя складає 92,8% первiсної вартостi 

основних засобiв. 

За рік придбано основних засобів- 169 тис.грн., в т.ч. машини та обладнання - 123 

тис.грн., інші - 46 тис.грн. Списано основних засобів на суму 138 тис.грн., в 

т.ч. машини та обладнання  136 тис.грн., інші -2 тис.грн. В 2014 році проведено 

дооцінку основних засобів на 3 160 тис.грн. 

 Вважаємо , що склад основних засобів , достовірність і повнота їх оцінки ,а 

також ступінь розкриття інформації в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам 

МСБО 16 "Основні засоби" та наказу "Про облікову політику". 



Оборотні активи 

  

 Станом на 31.12.2014 року оборотні активи Товариства дорівнюють 1763 тис.грн. і 

складаються:  готова продукція  - 1тис.грн., виробничі запаси - 614 тис. грн., 

дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом - 412 тис.грн., інша 

поточна дебіторська заборгованість -291 тис.грн., грошових коштів в національній 

валюті - 445 тис.грн. 

         Запаси Товариства відображені у фінансовій звітності за справедливою 

вартістю. 

        Товариством  встановлена оцінка вибуття запасів за методом ФІФО. 

  

Фінансові інструменти. 

  

Товариство визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів у 

відповідності до МСБО 39  "Фінансові інструменти : визнання та оцінка" та МСБО 

32  "Фінансові інструменти: подання" . 

Товариство  вважає фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до 

виникнення фінансового активу у одного суб`єкта господарювання та фінансового 

зобов`язання або інструмента капіталу, у іншого суб`єкта господарювання. 

За станом на 31 грудня 2014 року Товариство визнає такі поточні фінансові активи: 

-     дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 412 тис.грн.; 

-     інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 291 тис.грн. 

Товариство визнає за станом на 31 грудня 2014 року  фінансовим активом грошові 

кошти, що знаходяться на поточних рахунках банківських установ та в касі  в 

національній валюті у сумі 445 тис. грн. 

За станом на 31.12.2014 року Товариство визнає поточним фінансовим зобов'язанням 

торгівельну кредиторську заборгованість, як контрактне зобов'язання надавати 

грошові кошти за придбані для звичайної діяльності товари, роботи, послуги в сумі 

440 тис.грн. 

За станом на 31.12.2014року Товариство визнає також поточними фінансовими 

зобов'язаннями: 

-     заборгованість по розрахунках з бюджетом - 133 тис.грн. 

-     заборгованість з розрахунків зі страхування - 412 тис.грн. 

-     заборгованість з виплат працівникам - 834 тис.грн.; 

-     заборгованість з одержаних авансів - 25 тис.грн. 

-     інші поточні зобовязання - 158 тис.грн. 

  

Власний капітал 



  

Станом на 31.12.2014 загальний розмір власного капіталу Товариства складає суму 

5575 тис.грн., з яких статутний капітал - 3152 тис.грн., капітал у дооцінках -

3160 тис.грн., непокритий збиток - 737 тис.грн. 

Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований та сплачений капітал Товариства 

складається з 1313215 простих акцій номінальною вартістю 2,40 гривні . 

Станом на 31.12.2014 розмiр зареєстрованого (пайового) капiталу, вiдображеного в 

фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдає розмiру, зазначеному у чинному Статутi 

Товариства, який затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

04 квітня 2014 року (протокол № 22 вiд 04.04.2014 року) та зареєстрованого 

Виконавчим комiтетом Кiровоградської мiської ради вiд 10 квітня 2014 року, номер 

запису № 14441050022004294. 

  

Довгострокові  зобов'язання і забезпечення 

  

Наказом "Про облікову політику" та у відповідності до  Міжнародного стандарту 

бухгалтерського обліку 37 (МСБО37) "Забезпечення, умовні зобовязання та умовні 

активи" передбачено створення  в обліку забезпечень наступних витрат  і платежів 

на виплату відпусток  працівникам. 

Станом на 31.12.2014р. сума забезпечень на Товаристві  становить 449 тис.грн. 

  

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку Товариства 

  

За результатами діяльності  прибуток Товариства за звітний період складає 11 

тис.грн., що зумовлено  збільшенням доходу від реалізації продукції, збільшенням 

попиту на продукцію Товариства . 

Визнання та оцінка доходів і витрат в бухгалтерському обліку здійснювалися згідно 

з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а саме МСБО 18, МСБО 

23, МСБО 33 та інших. 

Доходи і витрати визначалися на підставі принципів нарахування та відповідності, 

та відображалися в фінансовій звітності періодів, до яких вони належать. 

В процесі аудиторської перевірки, на погляд незалежного аудитора, було отримано 

достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність 

правильності відображення та розкриття Товариством інформації стосовно доходів, 

витрат та фінансових результатів згідно МСБО та МСФЗ 

  

На підставі представлених звітних даних незалежними аудиторами проведений аналіз 

фінансового стану Товариства за 2014 рік. 

  



      Для характеристики фінансового стану Товариства використано показники 

платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості  та показник рентабельності 

активів. 

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує на те , яку частину короткострокової 

заборгованості Товариство може погасити найближчим часом і визначається 

відношенням суми залишків по статтях грошових коштів і поточних фінансових 

вкладень до суми залишків по непогашеним кредитам та поточної кредиторської 

заборгованості . Значення цього коефіцієнту не повинно бути  менше 0,25 , але не 

повинно перевищувати 0,5 ( перевищення коефіцієнту значення 0,5 вказує на 

надмірний залишок коштів і їх неефективне використання) . На Товаристві 

коефіцієнт абсолютної ліквідності становить: 0,2. В даному випадку Товариство на 

кожну гривню пред'явлених зобов'язань може запропонувати оплату грошовими коштами 

0,2 грн. 

  

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття ) характеризує достатність 

оборотних коштів підприємства для погашення своєї заборгованості і показує , 

скільки грошових одиниць обігових коштів припадає на кожну грошову одиницю 

поточних зобов'язань.  Згідно балансу Товариства цей коефіцієнт дорівнює  0,9 

(орієнтоване позитивне значення показника 1,0 - 2,0), тобто на 1 гривню 

зобов'язань припадає 0,9 грн. обігових коштів. 

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) 

відображає питому  вагу власних коштів в загальній сумі заборгованості 

Товариства. Міжнародною практикою встановлено , що значення даного коефіцієнта 

повинно бути не меншим  0,5. На Товаристві за станом на 31.12.2014р.він 

становить  0,7 (орієнтоване позитивне значення 0,25 - 0,5),  отже Товариство є 

фінансово незалежним, тобто всі його зобов'язання можуть бути покритими за 

рахунок власних засобів. 

  

4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (орієнтоване позитивне значення 

0,5-1,0) визначає вартість залучених підприємством коштів в розрахунку  на 1 грн. 

власних. На Товаристві за станом на 31.12.2014р. значення цього коефіцієнту 

становить: 0,4 , що свідчить про фінансову  незалежність даного Товариства  від 

кредиторів та інвесторів. 

  

5.Коефіцієнт рентабельності активів становить 0,001, та  характеризує наскільки 

ефективно Товариство  використовує свої активи  для отримання прибутку , тобто 

показує , який прибуток приносить  кожна гривня вкладена  в акти Товариства . 

Продуктивність  усього капіталу , яким володіє Товариство становить 0,001, це 

означає , що 1 гривня , інвестована ( вкладена)  в активи  приносить 0,001 

гривень прибутку.  

  

За результатами економічному аналізу показників бухгалтерського балансу станом на 

31 грудня 2014 року нами зроблений висновок про те, що Товариство має  достатній 

рівень платоспроможності,  значення показників фінансової 

незалежності   відповідає  оптимальним показникам. 

  



Припинення діяльності 

  

Товариство на протязі звітного року не припиняло свою основну діяльність. 

  

Події після дати балансу 

  

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 

01.01.2015р. до аудиторської перевірки, не відбувалися. 

  

ІІІ "Інші елементи" 

  

Основні відомості про аудиторську фірму: 

  

- повне найменування юридичної особи: Аудиторська фірма "Респект" у вигляді 

товариства з обмеженою відповідальністю, Кіровоградська Філія аудиторської фірми 

"Респект" в м. Кіровограді; 

 -  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20971605, код ЄДРПОУ філії  20651627; 

 -  місцезнаходження: 25006 м. Кіровоград, вул. Київська,43; 

 - реєстраційні дані: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А01 

№503025, дата проведення реєстрації - 18.03.1994р., місце проведення реєстрації - 

Виконавчий Комітет Одеської Міської Ради, номер запису в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб 15561070002011120. 

  

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та 

аудиторів, які надають аудиторські послуги, виданого АПУ: 

- Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане 

Рішенням Аудиторської палати України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 4 

листопада 2015 року. 

  

Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора: 

  

 - аудитор Куріленко Л.І. (сертифікат аудитора  №006704  (рішення Аудиторської 

палати України №219/2 від 14.07.2010 року, сертифікат дійсний до 14.07.2015 

року). 

  



- Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 

внесення  до реєстру аудиторських фірм , які можуть проводити аудиторські 

перевірки  професійних учасників ринку цінних паперів серія та номер Свідоцтва : 

  

- П 000004 зі строком дії з 29.01.2013р. до 04.11.2015р. 

  

Дата і номер договору на проведення незалежного аудиту 

  

Основні відомості про умови договору: 

  

Згідно з договором № 22 від 09.12.2014р. Кіровоградська Філія аудиторської фірми 

"Респект" провела незалежний аудит фінансової звітності Товариства станом на 31 

грудня 2014 року. 

  

Перевірку проведено за адресою: 

  

м. Кіровоград, вул. Маланюка ,буд. 2  з 09.12.2014 року по 25.03.2015 року з 

перервами в роботі. 

  

Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): 

  

25 березня  2015 року 

  

Директор 

Кіровоградської філії аудиторської фірми 

"Респект"                                   Куріленко Л.І. 

 Сертифікат аудитора  №006704 

 


