
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття

в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)
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Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента 0522-229713 249563

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення

розміщено на сторінці
zoryanka.uaem.com.ua 21.04.2012

Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

21.04.2012

Дата

за 2011 рік

2.2. Річна інформація опублікована у 75 Бюлетень Цiннi папери України 24.04.2012

Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента zoryanka@emitent.net.ua



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

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

30. Примітки: В складi рiчного звiту вiдсутнi: 

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

має лiцензiй (дозволiв).

1. Основні відомості про емітента:

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X

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

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

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

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

7. Інформація про дивіденди. X

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

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента; X

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу. X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

в) інформація про зобов'язання емітента. X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X

14. Інформація про стан корпоративного управління. X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X

27. Аудиторський висновок. X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
    здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .

г) інформація про похідні цінні папери

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

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X



- Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств, оскiльки Емiтент не

входить до складу об"єднань.

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

агентствами та не проводило рейтингову оцiнку. 

- Iнформацiя про органи управлiння емiтента, оскiльки заповнення даного пiдроздiлу рiчної

iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено. 

- 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 викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, оскiльки Товариство протягом

звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. 

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

- Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв, оскiльки Товариство має бездокументарну

форму iснування цiнних паперiв.

- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, оскiльки

Товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало.

- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала

протягом звiтного перiоду, оскiльки протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та

iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало. 

- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр

iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових

платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено

iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних

сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, оскiльки Товариство випуск iпотечних

облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. 

- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що

володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН, оскiльки

Товариство сертифiкати ФОН не випускало. 

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

- Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової

звiтностi, оскiльки Товариство складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних

стандартiв бухгалтерського облiку.



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна фабрика
"Зорянка"

3.1.4. Область, район Кiровоградська область .

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПАТ КШФ "Зорянка"

3.1.3. Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 25015

3.1.6. Населений пункт м.Кiровоград

3.1.7. Вулиця, будинок вул.Євгена Маланюка,2



3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №578269

3.2.2. Дата державної реєстрації 20.12.1922

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)      3151716.00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)      3151716.00



3.3.2. МФО банку 300023

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Укрсоцбанк"

3.3.5. МФО банку 300023

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

ПАТ "Укрсоцбанк"

3.3.3. Поточний рахунок 26007000052070

3.3.6. Поточний рахунок 26006000052071



3.4. Основні види діяльності

18.22.0 ВИРОБНИЦТВО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій

(часток, паїв), які

належать засновнику

та/або учаснику (від

загальної кількості)

Код за

ЄДРПОУ

засновника

та/або

учасника

Місцезнаходження

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

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

(часток, паїв), які

належать засновнику

та/або учаснику (від

загальної кількості)

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

  0.000000000000

Усього     0.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

за попереднiй перiод : 

стосовно середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 553 осiб; 

середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 3

осiб; 

чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) 6

осiб; 

фонду оплати працi 12842 тис.грн. 

за звiтний перiод : 

стосовно середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 551 осiб; 

середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 3

осiб; 

чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) 6

осiб; 

фонду оплати працi 13847 тис.грн. 

Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 1005 тис.грн. в зв'язку зi

збiльшенням заробiтної плати працiвникiв. 

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.



6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

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

ЕА 566335 19.01.1999 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй

областi

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

Курбатов Володимир Iллiч

6.1.1. Посада Директор

6.1.5. Освіта вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi ,

iнженер-технолог швейного виробництва

6.1.4. Рік народження 1938

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 33

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
Директор швейної фабрики "Зорянка"

6.1.8. 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 штатного розпису. В

натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни директора в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини директор не має.

Стаж керiвної роботи складає 33 роки. Перелiк попереднiх керiвних посад: начальник ВТК швейної фабрики

"Зорянка", директор швейної фабрики "Зорянка", головний iнженер швейної фабрики "Зорянка", генеральний

директор швейної фабрики "Зорянка", директор ВАТ КШФ "Зорянка".

Директор не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

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

СН 256396 31.08.2001 Радянським РУ ГУ МВС України в Кіровоградській

області

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

Новиков Олександр Васильович

6.1.1. Посада Голова наглядової ради

6.1.5. Освіта вища, Національний університет фізичного виховання та спорту, спеціаліст

6.1.4. Рік народження 1970

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
Голова правління ВАТ "Центрелеватормлинбуд"

6.1.8. 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.

Змiна голови наглядової ради в звiтному роцi відбулася згідно рішення загальних зборів акціонерів від 4 квітня

2011 року замість юридичної особи - Компанії "Дертус Файненс Груп Лтд.".



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

Стаж керiвної роботи складає 12 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: голова правління товариства.

Член наглядової ради обiймає не обіймає інших посад.

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

ЕА 406086 04.02.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй

областi

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

Мягкий Андрiй Вiкторович

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта вища , Харкiвська нацiональна юридична академiя iм.Я.Мудрого, юрист

6.1.4. Рік народження 1973

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12

6.1.7. Найменування підприємства  та

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

6.1.8. 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.

Змiни члена наглядової ради в звiтному роцi не було.

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

Стаж керiвної роботи складає 12 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: директор приватної юридичної

контори.

Член наглядової ради займається адвокатською діяльністю.

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

ЕА 112323 25.05.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй

областi

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

Слiвнова Неля Василiвна

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта вища , Грозненський нафтовий iнститут, горний iнженер-геофiзик

6.1.4. Рік народження 1963

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16

6.1.7. Найменування підприємства  та

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

6.1.8. 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.

Змiни члена наглядової ради в звiтному роцi не було.



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

Стаж керiвної роботи складає 16 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: заступник фiрми, начальник iддiлу

оптової реалiзацiї продукцiї нафтогазової промисловостi, начальник планово-розподiльчого вiддiлу, генеральний

директор ТОВ "Максим М", заступник директора з фiнансових питань ПАТ КШФ "Зорянка".

Член наглядової ради не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

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

ЕА 595155 25.12.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй

областi

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

Ручка Тетяна Георгiївна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта вища , Кiровоградський нацiональний технiчний унiверситет, облiк та аудит

6.1.4. Рік народження 1961

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 26

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ПАТ КШФ "Зорянка" заступник головного бухгалтера

6.1.8. 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.

Стаж керiвної роботи складає 26 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: в.о.головного бухгалтера

Кiровоградського домобудiвельного комбiнату, головний бухгалтер управлiння комунального господарства,

головний бухгалтер Оситняжського сiльпо, головний бухгалтер ПФ "Анфас", головний бухгалтер ПАТ КШФ

"Зорянка".

Головний бухгалтер не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

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

ЕА 627272 29.04.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй

областi

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

Пустовiт Вiра Олексiївна

6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї



6.1.5. Освіта вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi

6.1.4. Рік народження 1957

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22

6.1.7. Найменування підприємства  та

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

6.1.8. 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.

Стаж керiвної роботи складає 22 роки. Перелiк попереднiх керiвних посад: начальник пошивочного цеху №5

КШФ "Зорянка", головний iнженер ПАТ КШФ "Зорянка".

Голова ревiзiйної комiсiї не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

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

ЕА 643803 18.05.1999 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській

області

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

Осадча Світлана Миколаївна

6.1.1. Посада Член ревізійної комісії

6.1.5. Освіта вища, Кировоградский державний технічний університет   

6.1.4. Рік народження 1968

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків ПАТ КШФ «Зорянка» 

6.1.8. 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.

Стаж керiвної роботи складає 5 роки. Перелік попердніх керівних посад: начальник відділу

зовнішньоекономічних зв’язків ПАТ КШФ «Зорянка» .

Член ревiзiйної комiсiї не обiймає посади на iнших пiдприємствах.



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

ЕА 094790 29.05.1996 Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській

області

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

Романяк Микола Ярославович

6.1.1. Посада Член ревізійної комісії

6.1.5. Освіта вища, Національна академія внутрішніх справ, юрист

6.1.4. Рік народження 1978

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 2

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
приватний підприємець

6.1.8. 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.

Стаж керiвної роботи складає 2 роки. Перелік попердніх керівних посад: директор фірми.

Член ревiзiйної комiсiї не обiймає посади на iнших пiдприємствах, займпється приватною юридичною

практикою.



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

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

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій

прості іменні прості на
пред'явника

привілейо
вані

іменні

привілейо
в. на

пред'явн

Директор Курбатов Володимир Iллiч 22.01.1997             120   0.00913787917             120               0               0               0ЕА 566335 19.01.1999

Ленiнським РВ УМВС

України в

Кiровоградськiй

областi

Член наглядової ради Мягкий Андрiй Вiкторович 14.05.2003           15497   1.18008094638           15497               0               0               0ЕА 406086 04.02.1998

Ленiнським РВ УМВС

України в

Кiровоградськiй

областi

Член наглядової ради Слiвнова Неля Василiвна 17.10.2006             105   0.00799564428             105               0               0               0ЕА 112323 25.05.1996

Кiровським РВ УМВС

України в

Кiровоградськiй

областi

Головний бухгалтер Ручка Тетяна Георгiївна 23.03.1998              17   0.00129453288              17               0               0               0ЕА 595155 25.12.1998

Кiровським РВ УМВС

України в

Кiровоградськiй

областi

Голова ревiзiйної комiсiї Пустовiт Вiра Олексiївна 22.01.1997              33   0.00251291677              33               0               0               0ЕА 627272 29.04.1999

Кiровським РВ УМВС

України в

Кiровоградськiй

областi

Член ревізійної комісії Романяк Микола

Ярославович

14.05.2003           67003   5.10221098602           67003               0               0               0ЕА 094790 29.05.1996

Кіровоградським РВ

УМВС України в

Кіровоградській

області

      82775          0        0        0Усього        82775   6.30323290550



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці

йний код за

ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Дата

внесення до

реєстру

Кількість

акцій (штук)

Від загальної

кількості акцій(%) Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Компанiя "Дертус Файненс

груп ЛТД"

600285 Британськi Вiргiнськi Острови

0  . Тортола, Роуд Таун А.С.

3099 Мейн Стрiт,90

25.03.2005 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

25.03.2005 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

25.03.2005 294626 22.435473246955 294626 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%)

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Кількість за видами акцій

Зейналов Едуард Джангiрович ЕА 113304 12.06.1996 Кiровським

РВ УМВС України в

Кiровоградськiй областi

25.03.2005 195448 14.883168407310 195448 0 0 0

Усього 1050125 79.965961400075 1050125 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  72.000000000000

Опис Порядок денний:

1.Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, лiчильної комiсiї.

2.Затвердження звiту Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ

КШФ "Зорянка" за 2010 рiк.

3. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки

фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ КШФ "Зорянка" за 2010 рiк.

4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк, результатiв дiяльностi (балансу) ВАТ КШФ

"Зорянка" за 2010 рiк.

5.Затвердження порядку розподiлу прибутку, строку i порядку виплати дивiдендiв.

6. Приведення Статуту товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України "Про акцiонернi

товариства", в тому числi змiна назви типу товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на

публiчне акцiонерне товариство. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.

7. Переобрання складу Наглядової ради товариства.

8. Переобрання складу Ревiзiйної комiсiї товариства.

9. Затвердження умов цивiльно-правових Договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної

комiсiї, обрання уповноваженої особи для пiдписання даних договорiв;

10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення пролонгацiї або переукладення Виконавчим

органом Договору про надання кредиту в сумi 1 (один) мiльйон гривень з ПАТ "Укрсоцбанк", яке

може вчинятися протягом 2011 року. 

Порядок денний був запропонований директором товариства. Змiн до порядку денного не було.

Рiшення, якi прийняли Загальнi збори:

1.Затвердити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ

КШФ "Зорянка" за 2010 рiк.

2.Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської

дiяльностi ВАТ КШФ "Зорянка" за 2010 рiк.

3.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть за 2010 рiк, результатiв дiяльностi (балансу) ВАТ КШФ

"Зорянка" за 2010 рiк.

4.Направити прибуток у розмiрi 96000 грн на розвиток пiдприємства.

5.Змiнити тип товариства на публiчне та затвердити нову назву товариства - Публiчне акцiонерне

товариство "Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка".

6.Затвердити статут у новiй редакцiї та доручити директору Курбатову В.I. його пiдписати.

Вiдкликати голову наглядової ради представника Компанiї "Дертус Файненс  Груп Лтд" Новикова

О.В., членiв наглядової ради Мягкого А.В., Слiвнову Н.В.

Обрати головою наглядової ради Новикова О.В., до членiв наглядової ради Мягкого А.В., Слiвнову

Н.В.

Вiдкликати членiв ревiзiйної комiсiї Пустовiт В.О. -голову ревiзiйної комiсiї, Осадчу С.М.,

Романяка М.Я. - членiв ревiзiйної комiсiї.

Обрати членiв ревiзiйної комiсiї Пустовiт В.О. -голову ревiзiйної комiсiї, Осадчу С.М., Романяка

М.Я. - членiв ревiзiйної комiсiї.

Обрати уповноваженою особою на пiдписання договорiв з членами наглядової ради та ревiзiйної

комiсiї - директора Курбатова Володимира Iллiча.

Попередньо схвалити пролонгацiю або переукладення Договору про надання кредиту в сумi 1000000

грн з ПАТ "Укрсоцбанк", який може бути укладений протягом 2011 року.

Дата проведення 04.04.2011

Чергові Позачергові

X

Вид загальних зборів

Кворум зборів  65.282100000000

Опис Порядок денний:

1.Обрання робочих органiв позачергових загальних зборiв: секретаря Загальних зборiв, лiчильної

комiсiї.

2. Про укладення кредитного договору у виглядi трьохсторонньої Генеральної угоди, а також

договорiв iпотеки i застави майна з АТ "Укрексiмбанк", в якостi забезпечення власних кредитних

зобов'язань та кредитних зобов'язань третьої сторони перед АТ "Укрексiмбанк" за вище вказаною

Генеральною угодою, ринкова вартiсть яких становить бiльше 50 вiдсоткiв вартостi активiв за

Дата проведення 08.08.2011

Чергові Позачергові

X



даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Порядок денний був запропонований Наглядовою радою товариства. Змiн до порядку денного не

було.

Рiшення, якi прийняли Загальнi збори:

Укласти кредитний договiр мiж ПАТ КШФ "Зорянка", ТОВ "НАФТА РЕГIОН СЕРВIС" i АТ

"Укрексiмбанк" у виглядi трьохсторонньої Генеральної угоди по кредиту 30000000 грн, а також

договорiв iпотеки i застави майна з АТ "Укрексiмбанк", в якостi забезпечення власних кредитних

зобов'язань та кредитних зобов'язань третьої сторони перед АТ "Укрексiмбанк" за вище вказаною

Генеральною угодою на вiдповiдних умовах.



9. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих
дивідендів,грн

          0.00000

Опис За звiтний перiод було вирiшено на загальних зборах направити прибуток на розвиток товариства.

За простими акціями

          0.00000           0.00000           0.00000

За привілейованими
акціями

За простими акціями За привілейованими
акціями

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував
звітному

Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн

          0.00000           0.00000           0.00000           0.00000

Сума виплачених дивідендів,
грн

          0.00000           0.00000           0.00000           0.00000

Дата складення 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



10. 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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20651627

Місцезнаходження 25002 Кiровоградська область Кiровський м.Кiровоград вул.Київська,43

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
0135

Організаційно-правова форма Фiлiя (інший відокремлений пiдроздiл)

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Аудиторська палата України

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть

Опис Аудиторська перевiрка проведена згiдно договору №2 вiд 12.01.2012 року.

34-88-85Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
26.01.2001

Міжміський код та телефон 0522-34-88-85

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних

паперiв"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889

Місцезнаходження 04071 м. Київ . . вул.Тропiнiна,7-Г

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
АВ №498004

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарія

цiнних паперiв

Опис В звiтному роцi змін осіб, які здійснюють облік прав власності, не було.

585-42-41Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
27.05.2009

Міжміський код та телефон 044-585-42-40

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжгалузевий депозитарний

центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35477315

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

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
АВ №520276

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних

паперiв

Опис В звiтному роцi змін осіб, які здійснюють облік прав власності, не було.

714-01-90Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
02.02.2010

Міжміський код та телефон 057-714-01-90



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата

реєстрації

випуску

Номер свідоцтва

про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що

зареєстрував випуск

Тип цінного

паперу

Номінальна

вартість

(грн.)

Кількість

акцій (штук)

Загальна

номінальна

вартість (грн.)

Доля у

статутному

капіталі,%

Міжнародний

ідентифікаційний

номер

Форма існування та

форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6

11.05.2010 170/1/10 Державна комiсiя з цiнних

паперiв та фондового ринку

Іменні прості Бездокументарна

Іменні

           2.40         1313215      3151716.00 100.000000

000000

UA1101291003

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. В звітному році товариство здійснило обмін свідоцтва про випуск акцій

(22.06.2011 року) в зв'язку зі зміною назви товариства. 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.

Опис



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 по теперiшнiй час пiдприємство очолює Курбатов Володимир
Iллiч.  
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 році Товариство було перейменоване на Публічне акціонерне
товариство "Кіровоградська 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. 

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

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 товаристві одноосібнийний  Директор.
Фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не
має. Змiн в органiзацiйнiй структурi в порiвняннi з минулим роком не
було.

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)

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться  згідно із Законом
України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"
від 16.07.99 року № 996-XIV"  та П(С)БО (зі змінами та доповненнями).
Облікова політика  застосовується таким чином, щоб фінансові звіти
повністю узгоджувались з вимогами Закону  України "Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні " та з   П(С)БО.
 До основних засобів прийнято  відносити матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі господарської
діяльності, очікуваний строк корисного використання яких бульше
одного року та вартість яких перевищує 1000,00 грн.
 Амортизація основних засобів та інших  необоротних матеріальних
активів нараховується  у відповідності до п.26 П(С)БО 7 "Основні
засоби", а саме -  прямолінійним методом з 1 квітня 2011 року із
застосуванням строків, встановлених для кожного об"єкта основних
засобів окремо. До 1 квітня 2011 року  амортизація основних засобів
нараховувалась  шляхом застосування податкових коефіцієнтів.
Амортизація МНМА і бібліотечних фондів нараховувалась в першому
місяці використання об"єкта у розмірі 100 відсотків його вартості.
Одиницею  бухгалтерського обліку запасів  прийнято визнавати їх
найменування.  Первісну вартість запасів, придбаних за плату,
прийнято визначати по собівартості запасів згідно з П(С)БО 9
"Запаси".  Запаси  відображати в бухгалтерському обліку по первісній
вартості   Метод оцінки вартості запасів в бухгалтерському обліку
визначається у відповідності до п.16 П(С)БО "Запаси".
Методи обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій  встановлені
на підприємстві у відповідності до вимог П(С)БО 12 "Фінансові
інвестиції", а саме у відповідності до п. 4 -7 та 8-15 вищевказаного
Стандарту.



Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК
щодо  фінансової звітності
публічного акціонерного товариства 
"Кіровоградська швейна фабрика
"ЗОРЯНКА"
станом на 31 грудня 2011 року

м. Кіровоград 2012р.

АУДИТОРСЬКА ФІРМА
РЕСПЕКТ
Кіровоградська філія
Свідоцтво Аудиторської палати України
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
щодо  фінансової звітності
публічного акціонерного товариства 
"Кіровоградська швейна фабрика
"ЗОРЯНКА"
станом на 31 грудня 2011 року

Учасникам ПАТ "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Вступний параграф

Ми провели перевірку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Кіровоградська швейна фабрика "ЗОРЯНКА", далі "Товариство", станом
на 31 грудня 2011 року відповідно до вимог нормативів незалежного
аудиту, що діють в Україні, які передбачають, що вона планується і
здійснюється з метою підтвердження інформації  про те, що звіти
Товариства, яке перевіряється, не містять суттєвих помилок, і скласти
за ними висновок про його реальне фінансове становище. Застосовуючи
тестування, ми перевірили інформацію, яка підтверджує цифровий
матеріал, на якому ґрунтується звітність. Під час незалежної
перевірки досліджено бухгалтерські принципи оцінки матеріальних
статей балансу, використані керівництвом Товариства: оцінка основних
засобів, матеріалів, МШП тощо.

Вважаємо, що зібрана інформація є достатньою для складання
аудиторського висновку.

Основні відомості про  емітента

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 первинної  реєстрації - 20.12.1922р.
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи  Серія А00746408 
Місце проведення державної реєстрації : Виконавчий комітет



Кіровоградської міської ради, Державний реєстратор  Т.В. Білоусова;
Номер запису про включення  відомостей  про юридичну особу до ЄДР  1
444 120 0000 004294;
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи  серія А01 №578269
Підстава заміни свідоцтва про державну реєстрацію : заміна
найменування юридичної особи, дата заміни свідоцтва про державну
реєстрацію 05.04.2011;
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію : 1
444 105 0009 004294
Дата останньої реєстраційної дії - 07.02.2012р. № 14441060011004294
Дата внесення  змін:
19 червня 2003р. за № 02678-АТ-1 Керуючим Білоусова Т.В.
зареєстровано нову редакцію Статуту;
29 вересня 2003року за № 02678-АТ-1Керуючим Білоусова Т.В.
зареєстровано нову редакцію Статуту;
15 квітня 2004р. за № 02678-АТ-1 Керуючим Білоусова Т.В.
зареєстровано нову редакцію Статуту;
 30 березня 2007р. за  № 1 444 105 0001 004294  Державним
реєстратором Білоусова Т.В. зареєстровано нову редакцію Статуту;
24 квітня 2008 р. за №  1 444 105 0004 004294 Державним реєстратором
Білоусова Т.В. зареєстровано нову редакцію Статуту;
14 квітня 2009р. за № 1 444 105 0006 004294 Державним реєстратором
Білоусова Т.В . зареєстровано нову редакцію Статуту;
16 квітня 2010р. за № 1 444 105 0007 004294 Державним реєстратором
Білоусова Т.В .  зареєстровано нову редакцію Статуту;
05 квітня 2011р. за № 1 444 105 0009 004294 Державним реєстратором
Білоусова Т.В .  зареєстровано нову редакцію Статуту;
Кількість працюючих - 493 чоловіка.
Основні види діяльності:
 - 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу;

Опис аудиторської перевірки

Незалежна  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 Закону
України "Про аудиторську діяльність", Національних стандартів аудиту
з урахуванням Міжнародних норм та стандартів, а саме: МСА 700
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА
705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших
стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку, а також
Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні ", "Про цінні папери та фондовий ринок ", "Про господарські
товариства " та інших законодавчих актів.
Ці законодавчі акти вимагають, щоб планування та проведення
незалежного аудиту було спрямоване на одержання  підтверджень щодо
відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок, а також достатню
кількість свідоцтв про наявність або, водночас, відсутність суттєвих
помилок та відхилень у даних фінансової звітності.
Перелік перевірених фінансових звітів:
Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів,
звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності за
2011 рік.



На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та
національних положень ( стандартів) бухгалтерського обліку, а також з
метою дотримання підприємством  єдиної методики  відображення
господарських операцій та забезпечення своєчасного надання
достовірної інформації користувачам фінансової звітності на
Товаристві  видано наказ Про облікову політику  за №1 від
04.01.2011р.

Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та
достовірне представлення фінансових звітів.

Відповідальність за представлену для перевірки фінансову звітність
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 нашої незалежної аудиторської перевірки. Ми
провели незалежну 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

Ми висловлюємо безумовно-позитивну думку про відповідність фінансової
звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року його дійсному
фінансовому стану.
Ми підтверджуємо, що фінансова звітність Товариства станом на 31
грудня 2011 року складена відповідно до законодавства України,
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та
достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає дійсний фінансовий
стан Товариства.

Інша допоміжна інформація

Під час незалежного аудиту зроблено дослідження шляхом тестування



доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій
звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку
нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та
звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. На нашу
думку, проведена незалежна аудиторська перевірка забезпечує розумну
основу для аудиторського висновку.
Фінансова звітність складається в національній валюті України -
гривні (дані у фінансовій звітності приведені з округленням до
тис.грн).
Незалежний аудитор відмічає повноту та відповідність фінансової
звітності Товариства встановленим нормативам бухгалтерського обліку в
Україні згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні ".
 Незалежний аудитор підтверджує наявність  облікової політики
Товариства за період, що перевіряється. 
Незалежний аудитор підтверджує правильність, класифікації та оцінки
активів у бухгалтерському обліку товариства. Актив відображається в
балансі за умови, що оцінка його достовірно визначена і очікується
отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його
використанням.
Незалежний аудитор підтверджує реальність розміру зобов'язань у
фінансовій звітності Товариства та підтверджує факт проведення
інвентаризації зобов'язань за звітний період.
Незалежний аудитор підтверджує правильність та адекватність
визначення власного капіталу Товариства, його структури та
призначення.
Незалежний аудитор підтверджує реальність та точність фінансових
результатів діяльності Товариства, відображених у фінансовій
звітності.
Незалежний аудитор підтверджує відповідність даних фінансової
звітності Товариства даним обліку та відповідність даних окремих форм
звітності один одному.

Активи

За станом на 31.12.2011  активи Товариства в порівнянні з даними
на початок 2011 року зменшились і складають 15645 тис. грн.

На думку незалежного аудитора, розкриття інформації за видами
активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно
до  встановлених вимог чинного законодавства України (адаптованих до
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).
Нематеріальні активи
Облік нематеріальних активів  здійснювався відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи ",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99р.
№242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за
№750/4043. Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Мiнiстерства
фiнансiв N 1125 вiд 25.09.2009, N 372 вiд 18.03.2011р. N 1591 вiд
09.12.2011р.
Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів.

(в тис.грн.)
Нематеріальні активи На початок звітного періоду На кінець
звітного періоду



Залишкова вартість 1 3
Первісна вартість 4 5
Накопичена амортизація (3) (2)
 На протязі 2011 року надійшло на підприємство 3,0 тис.грн. інших
нематеріальних активів. Вибуло нематеріальних активів  за 2011 рік на
суму 2,0 тис.грн.
Основні засоби
Визначення, оцінка та облік основних засобів здійснюється відповідно
до П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 27.04.2000 за №92 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 18.05.2000 за № 288/4509.   Iз
змінами, внесеними згідно з Наказами Мiнiстерства фiнансiв N 1591 вiд
09.12.2011 .Одиницею обліку визначають окремий об'єкт основних
засобів та інших матеріальних необоротних активів.
Групування основних засобів в аналітичному обліку проводять згідно з
вимогами Інструкції про застосування "Плану рахунків обліку активів,
капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і
організацій", затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999 за
№291 (далі - Інструкція №291).
Для відокремлення в складі основних засобів малоцінних необоротних
активів встановлено вартісну межу у розмірі 1 тис.грн.
В зв'язку з необхідністю підтвердження даних бухгалтерського обліку
для складання фінансової бухгалтерської звітності ВАТ КШФ "Зорянка"
керуючись ст.10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність України" від 16.07.1999р. №996-ХІУ, Порядком подання
фінансової звітності, затвердженим Постановою КМУ від 28.02.2000р.
№419, Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно - матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 11.08.1994р. №69, іншими нормативними актами,
які регулюють  порядок ведення бухгалтерського обліку  на Товаристві
проведено інвентаризацію активів і зобов'язань станом на
01.12.2011р., наказ №75 від 25.11.2011р.

  На протязі 2011 р. основні засоби  придбано на суму 727 тис.
грн., а саме :

машини та обладнання на суму 699 тис. грн.,  інструменти,
прилади, інвентар на суму 10 тис. грн., малоцінні необоротні
матеріальні активи на суму 18 тис. грн.
Незалежний аудитор відмічає, що залишкова вартість основних засобів
станом на 31.12.2011р. становить 4 391тис.грн.
Незалежний аудитор відмічає, що оцінка основних засобів проведена на
дату балансу в т.ч.:

Основні засоби На початок звітного періоду На кінець звітного
періоду
Залишкова вартість 4367 4391
Первісна вартість 12741 13455
Знос 8374 9064

 До 1 квітня 2011р. амортизація на основні фонди нараховувалась
згідно статті 8 Закону України з 22.05.97 року №283/97-ВР "Про
оподаткування прибутку підприємств ". 
Станом на 01.04.2011р. проведено інвентаризацію ОЗ. За даними
інвентаризації сформовано вартість основних засобів, яку в подальшому



амортизували згідно з р.111ПКУ. 
З 1 квітня 2011р.нарахування амортизації проводилось за правилами
ПКУ. 

Ступінь зносу виробничих засобів за станом на 31.12.2011 року
складає 67,4 % від первинної вартості.
Незалежний аудитор відмічає, що залишкова вартість основних засобів
станом на 31.12.2011р. становить 4 391тис.грн.
Інші  фінансові інвестиції
За станом на 31.12.2011 інші фінансові інвестиції  складають 48
тис.грн., і включають в себе ПДВ-облігації суму 48 тис.грн. 

Оборотні активи
Незалежний аудитор відмічає, що оборотні активи Товариства

станом на 31.12.2011р.становлять 5572 тис. грн. та включають запаси,
дебіторську заборгованість та грошові кошти.
Облік товарно - матеріальних цінностей проводиться згідно з вимогами
Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси " ,
затвердженого наказом Міністерства фінансів  України від 20.10.99р.
№246, зареєстрованого у міністерстві юстиції України 02.11.99р. за №
751/4044 , із змінами, внесеними згідно з Наказами Мiнфiну N 1176 вiд
11.12.2006 р., N 1591 вiд 09.12.2011р.
Запаси в бухгалтерському обліку враховуються  за первісною  вартістю
. 
Запаси включають сировину і матеріали, запасні частини,МШП.
Склад запасів на товаристві станом на 31.12.20011 року становить: 243
тис.грн.
На протязі 2011 року в товаристві   відбулися зміни в запасах, вони
зменшились на 24 тис. грн.
Незалежний аудитор відмічає, що в цілому в бухгалтерському обліку
Товариства правильно відображаються  витрати виробництва та обігу
згідно з Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати "
, затвердженого наказом Міністерства фінансів  України від
031.12.99р. №318, зареєстрованого у міністерстві юстиції України
19.01.00р. за № 27/4248 , із змінами, внесеними згідно з Наказами
Мiнiстерства фiнансiв N 1125 вiд 25.09.2009р. , N 372 вiд
18.03.2011р., N 664 вiд 31.05.2011р., N 1204 вiд 26.09.2011р. N 1591
вiд 09.12.2011 .

Дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги)
Облік дебіторської заборгованості здійснювався в 2011 році у
відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10
"Дебіторська заборгованість ", затвердженого наказом  Міністерства
фінансів  України від 08.10.99р. № 237 . Зареєстровано в Мiнiстерствi
юстиції України 25 жовтня 1999 р. за N 725/4018.  Iз змінами,
внесеними згідно з Наказами Мiнiстерства фiнансiв N 1213 вiд
9.12.2006р., N 1591 вiд 09.12.2011р.
Дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги) на Товаристві
на кінець звітного періоду становить 285 тис.грн. Резерв сумнівних
боргів не складався.
Незалежний аудитор відмічає, що простроченої дебіторської
заборгованості, яку можна оцінити як сумнівний борг, на Товаристві
немає та в бухгалтерському обліку не відображено.
Дебіторська заборгованість за розрахунками
Дебіторська заборгованість за розрахунками станом на 31.12.2011р.
становить 604 тис.грн..
Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на



31.12.2011 складає 4495 тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти
У періоді, що перевірявся , облік касових операцій здійснювався

Товариством у відповідності  до вимог Положення про ведення касових
операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою
Правління національного банку  України від 15.12.04р. №637 та
зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 13.01.05р. за №
40/10320 ( далі по тексту - Положення №637) .  Iз змінами, внесеними
згідно з Постановами Національного банку N 573 вiд 22.12.2010р.

Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами
здійснювались через уповноважений банк згідно з договором на
розрахунково - касове обслуговування шляхом перерахування коштів з
рахунку платника на рахунок одержувача коштів.

У періоді, що перевірявся, облік касових операцій здійснювався
Товариством у відповідності до вимог законодавства України.
Прибуткові та видаткові касові ордери оформлюються своєчасно.

Незалежний аудитор відмічає, що іноземна валюта на Товаристві у
звітному періоді становить 5572тис.грн.

(в тис.грн.)
Грошові кошти та їх еквіваленти На початок звітного періоду На кінець
звітного періоду
У національній валюті 7 1
В іноземній валюті 9274 5572

Незалежний аудитор відмічає, що облік руху грошових коштів
відповідає вимогам П(с)БО 4 "Звіт про рух грошових
коштів".Затверджено Наказ Мiнiстерства фiнансiв України №87 від
31.03.99р. Зареєстровано в Мiнiстерствi юстиції України 21 червня
1999 р. за N 398/3691. Iз змінами, внесеними згідно з Наказами
Мiнiстерства фiнансiв N 382 вiд 10.06.2010р. N 1591 вiд 09.12.2011р.

Витрати майбутніх періодів
В рядку 270 "Витрати майбутніх періодів " Товариством відображено

витрати  в сумі 3 тис.грн., що мали місце  протягом поточного або
попередніх звітних періодів, але належать до  наступних звітних
періодів.

Пасиви

Зобов'язання
Облік зобов'язань здійснюється згідно з П(с)БО 11 "Зобов'язання " N
20 вiд 31.01.2000 р. Зареєстровано в Мiнiстерствi юстиції України 11
лютого 2000 р. за N 85/4306  зі змінами та доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України, в тому числі наказом Мінфіну
від 25.09.2009 року за №1125.
Станом на 31.12.2011 загальні зобов'язання Товариства зменшились до
рівня 11 044 тис.грн.
На думку незалежного аудитора, розкриття інформації за видами
зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовірно та повно
відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення витрат персоналу  станом на 31.12.2011р. становить

439 тис.грн.
Інші довгострокові зобов'язання



Незалежний аудитор відмічає, що станом на 31.12.2011року  інші
довгострокові фінансові зобов'язання становлять  20 тис. грн. -
фінансова допомога згідно постанови КМУ №62-2 від 2.02.94року.Станом
на 31.12.2011р не  повернена.

Поточні зобов'язання
Облік зобов'язань здійснюється згідно з П(С)БО 11 "Зобов'язання "

зі змінами та доповненнями, внесеними приказами Міністерства фінансів
України, в тому числі наказом Мінфіну від 25.09.2009 року за №1125.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Товариства на
кінець звітного року становить 32 тис.грн. та включає в себе
заборгованість перед "Ротонді Укр" ТОВ за  запчастини в сумі 22,7
тис.грн.,  ФОП "Гетьман" на суму 3,8 тис.грн. за юридичні послуги, та
інші заборгованості на суму 5,4 тис.грн
Інші поточні зобов'язання Товариства на кінець звітного періоду
становлять 9301тис.грн. та зменшились на протязі звітного періоду на
2 439тис.грн..
Власний капітал
Станом на 31.12.2011 загальний розмір власного капіталу Товариства
складає суму 4 601 тис.грн., з яких - статутний капітал - 3 152
тис.грн., інший додатковий капітал 872 тис.грн., нерозподілений
прибуток - 577 тис. грн..
Сплачений статутний капітал акціонерами Товариства складає 3 152
тис.грн.,  

Статутний капітал ВАТ "КШФ "Зорянка " поділений на 1 313 215(шт)
простих іменних акцій номінальною вартістю 2,40 грн. за (одну) акцію
на загальну суму 3 151 716 гривен.
Незалежний аудитор підтверджує, що заявлений статутний капітал
Товариства в розмірі 3 151 716 гривен затверджений та зареєстрований
статутом Товариства від 30.03.2007 за №14441050001004294 Державним
Реєстратором Білоусова Т.В.
У відповідності з вищенаведеним незалежний аудитор підтверджує, що
станом на 31.12.2011 сплачений статутний капітал Товариства складає 3
152 тис.грн.
Статутний капітал ВАТ "Зорянка " був сформований за рахунок продажу
1313215 акцій номінальною вартістю 2,40 грн. кожна. 

Структура та призначення  власного капіталу визначені Товариством
об'єктивно та адекватно.

На Товаристві станом на 13.02.2012 року  за даними наданими
Товариством ,кількість акціонерів фізичних осіб становить 987 чоловік
( кількість акцій 458534 , що становить 34,9169% в статутному фонді
на загальну суму 1 100 481,52грн.) , та чотири юридичні особи (
кількість акцій 854681 , що становить 65,0831 % акції на загальну
суму  2 051 234,48грн.) 

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

Вид особи Місцезнаходження Кількість акцій Сумар
на вартість за номіналом ( грн.) % від статутного фонду

1. Юридичні особи
Компанія "Дертус Файненс груп ЛТД",Британські  Віргінські острови

Британські Віргінські острови
Тортола, Роуд Таун А.С. 3099 Мейн Стріт,90 322020 77284

8,00 24,5215



Підприємство з іноземними інвестиціями  за участю іноземного
капіталу Фірма "АТЕК-95" ТОВ, Україна 01010, м. Київ, вул.. І
Мазепи,28/ 238031 571274,40 18,1258

ТОВ"КЛЕРМОНТ ІНТЕРТРЕЙД" 19711, Нью- Йорк, округ Нью
Кастя, вул.. Барксдейя,113/ 294626 707102,40 22,4355

  
Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найме
нування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний
номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номін
альна 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 цінних паперів та
фондового ринку UA1101291003 Акції Іменні прості Бездокументарна
Іменні 2.4 1313215 3151716 100

В звітному році Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про
їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно
оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цінних паперів
до лістингу Товариством не подавалися. Обіг цінних паперів Товариства
здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснило
випуск лише простих іменних акцій, iншi цiннi папери Товариством не
випускались.
     На думку незалежного  аудитора, розкриття інформації про власний
капітал в балансі  Товариства    в  повній  мiрi  вiдповiдає  вимогам
чинного законодавства України.
Структура  та призначення  власного капіталу визначена правильно і
відповідає вимогам П(с)БО 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено
Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстиції України 21 червня 1999 р. за N 399/3692 . Iз
змінами, внесеними згідно з Наказами Мiнiстерства фiнансiв N 1125 вiд
25.09.2009р. N 664 вiд 31.05.2011р., N 1591 вiд 09.12.2011р.

 Виконуючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів
внаслідок шахрайства і помилок управлінського персоналу, незалежний
аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів
керівництвом товариства, з метою розробки аудиторських процедур, а не
з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб'єкта господарювання. Незалежний аудит включає також і оцінку
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових
оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального
представлення фінансових звітів.

Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

Розрахунок вартості чистих активів здійснено в відповідності до
чинного законодавства, а саме в частині третій статті 155 Цивільного
кодексу України та складає 4 601 тис.грн. та в порівнянні з



зареєстрованим статутним капіталом Товариства має позитивне значення.

Прибуток(збиток)
    
Чистий прибуток  за звітний період складає  259 тис. грн.  За  2011
р.  товариством   отримано  доходів  у  сумі   55997тис. грн.
Витрати   Товариства     за   2011   рік    складають  55738 тис.
грн.
     Основними складовими  витрат  є витрати щодо оплати послуг та
придбання матеріалів,  для ведення основної  діяльності.

Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi  папери  та фондовий
ринок".

  За 2011 рік товариство не проводило підписки на акції
додаткової емісії, змін до статутного капіталу не вносило.
Прийняття рішення про викуп власних акцій не відбувалося.
Рішення емітента про утворення, припинення його філій , представництв
не приймалося.
Рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу не
приймалося.
Справа про банкрутство емітента не порушувалась, винесення ухвали про
його санацію не відбувалось.
Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або
банкрутство емітента не приймалось.
Зміни в персональному складі службових осіб прийнято рішенням
загальних зборів акціонерів від 04.04.2011 року в зв'язку зі зміною
голови наглядової ради товариства.
Звільнено: Голову наглядової ради - Компанії "ДЕРТУС ФАЙНЕНС ГРУП
ЛТД." (англійською мовою - "DERTUS FINANCE GROUP LTD."),
зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: 90 Мейн Стріт, а/с
3099, м. Род-Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Острови;
зареєстрована як міжнародна комерційна компанія на Британських
Віргінських Островах відповідно до Закону про міжнародні комерційні
компанії, ст. 291, 11 червня 2004 року за № 600285; перебувало на
посаді голови наглядової ради з 2009 року, володіє часткою в
статутному фонді емітента - 24,5215%.
Обрано: Голову наглядової ради - Новиков Олександр Васильович
(паспорт серія СН 256396, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в
Кіровоградській області 31 серпня 2001 року); займає посаду Директора
Компанії "ДЕРТУС ФАЙНЕНС ГРУП ЛТД.", обраний до 2014 року, акціями не
володіє.
Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадові особи
не мають.

Наявність або відсутність суттєвих невідповідностей між фінансовою
звітністю та іншою інформацією

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та
подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, під час проведення аудиту не встановлено.

Виконання значних правочинів



Виконання значних правочинів, 10 і більше відсотків вартості активів
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, аудитором
не виявлено.    

Стану корпоративного управління
Стан корпоративного управління  відповідає чинному законодавству. 

Ідентифікації та оцінки незалежним аудитором ризиків суттєвого
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

В результаті ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства незалежним
аудитором не встановлено.

Інформація 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 20651627;
 -  місцезнаходження: 25002, м. Кіровоград, вул. Київська,43;
 - реєстраційні дані: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної
особи Серія А01 №503025, дата проведення реєстрації - 18.03.1994,
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:
 - 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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку
цінних паперів серія АБ 000201 зі строком дії з 10.12.2010, до
04.11.2015.

Дата і номер договору на проведення аудиту

Основні відомості про умови договору:
Згідно з договором №2 від 12.01.2012 філія Аудиторської фірми
"Респект" провела незалежний аудит фінансової звітності Товариства
станом на 31 грудня 2011 року.

Перевірку проведено вибірковим методом за адресою: Україна,
Кіровоградська обл., Ленінський рн., м. Кіровоград, вул. Маланюка,2 з
12.01.2012 року по   27.03.2012 року.



Директор Кіровоградської філії
Аудиторської фірми "Респект" Куріленко Л.І.

27 березня 2012 року
Україна, місто Кіровоград, вул.. Київська,43
_____________________________________________________________________
_____________________
25002 м. Кіровоград, вул.. Київська,43, тел. (0522)34-88-45, факс
(0522) 34-88-85, www.afr.org.ua

 
АУДИТОРСЬКА ФІРМА
РЕСПЕКТ
Кіровоградська філія
Свідоцтво Аудиторської палати України
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135

Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку
Д О В І Д К А
про фінансовий стан 
ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
"Кіровоградська швейна фабрика "ЗОРЯНКА"

Ми перевірили прикладений баланс ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"Кіровоградська швейна фабрика "ЗОРЯНКА", в подальшому Товариство,
станом на 31 грудня 2011 року i відповідний звіт про прибутки i
збитки показують зміни фінансового становища Товариства за звітний
період. Вiдповiдальнiсть за цю звітність несе керівництво Товариства.
У наші обов'язки входить представлення висновку даних незалежної
аудиторської перевірки цієї звітності.

Ми, провели аудиторську перевірку у відповідності з діючими
Міжнародними  стандартами аудиту , згідно з якими вимагається, щоб ми
спланували та здійснили аудиторську перевірку з метою одержання
обґрунтованої впевненості в тому,  що фінансові звіти не містять
суттєвих викривлень . Ми перевірили, використовуючи тести,
інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, який покладено в
основу звітності. Під час аудиторської перевірки було проаналізовано
порядок організації бухгалтерського обліку, бухгалтерські принципи,
які використовувалися у Товаристві, розглянуті принципи оцінки
матеріальних статей балансу зроблені керівництвом Товариства i
звітність в цілому. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська
перевірка забезпечує обґрунтовану  підставу для  висловлення нашої
думки.
На нашу думку, фінансові звіти  справедливо і достовірно відображають
фінансовий стан Товариства  станом на 31.12.2011р., а також результат
її діяльності  та рух грошових коштів за минулий рік , згідно з
Міжнародними стандартами аудиту , і відповідають вимогам
законодавства 

На підставі представлених звітних даних незалежними аудиторами
проведений аналіз фінансового стану товариства за 2011 рік
Для характеристики фінансового стану Товариства використано показники
платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості  підприємства,



та показники рентабельності активів:
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить: 0,53 (орієнтоване
позитивне значення показника 0,25 - 0,5). Абсолютна ліквідність
підприємства - наявність грошових коштів  та їх еквівалентів для
погашення пред'явлених зобов'язань. В даному випадку товариство на
кожну гривню пред'явлених зобов'язань може запропонувати 0,53 гривен
грошовими коштами.
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) становить: 1,06
(орієнтоване позитивне значення показника 1,0 - 2,0), який показує
достатність ресурсів товариства сплачувати свої поточні зобов'язання.
3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або
автономії) становить: 0,29 (орієнтоване позитивне значення 0,25 -
0,5), який відображає достатню питому вагу власного капіталу в
загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність.
4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (орієнтоване
позитивне значення 0,5-1,0) становить: 2,4 який характеризує
залежність товариства від залучених засобів.
5. Коефіцієнт рентабельності активів становить 0,01 та  характеризує
наскільки ефективно підприємство  використовує свої активи  для
отримання прибутку , тобто показує , який прибуток приносить  кожна
гривня вкладена  в акти підприємства .
Продуктивність  усього капіталу , яким володіє підприємство становить
0,01, це означає , що 1 гривня , інвестована ( вкладена)  в активи
приносить 0,01 гривни прибутку.  
Ми підтверджуємо:
1. Звітність Товариства складена за дійсними даними бухгалтерського
обліку і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фактичне
фінансове становище суб'єкта по результатах операцій станом на 31
грудня 2011 року.
2. Фінансове становище Товариства  стабільне.
3. Наданий  незалежному аудитору фінансовий звіт відображає дійсний
фінансовий стан Товариства.

Директор Кіровоградської філії
Аудиторської фірми "Респект" Куріленко Л.І.
27 березня 2012 року
Україна, місто Кіровоград, вул.. Київська,43
_____________________________________________________________________
______________________
25002 м. Кіровоград, вул.. Київська,43, тел. (0522)34-88-45, факс
(0522) 34-88-85, www.afr.org.ua
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АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК
щодо  фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 "Кіровоградська швейна фабрика"ЗОРЯНКА" 



Акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Кіровоградська швейна
фабрика"ЗОРЯНКА" 
   Можливий користувач -Національна  комісія з цінних паперів та
фондового ринку

Кіровоградською філією  аудиторської фірми "Респект" згідно з
договором № 7  від 31.01.2012 року проведено аудиторську перевірку
балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Кіровоградська швейна
фабрика "ЗОРЯНКА",   в подальшому Товариство, станом на 31 грудня
2011 року, а також  перевірку відповідних звітів про прибутки  і
збитки  та рух  грошових коштів  за рік , що минув на зазначену дату.
Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та
достовірне представлення фінансових звітів.

Відповідальність за представлену для перевірки фінансову звітність
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 нашої 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.
Незалежний аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля
отримання аудиторських доказів стосовно сум та їх розкриття у
фінансових звітах.
Відбір процедур залежить від судження незалежного аудитора. До таких
процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових
звітів внаслідок шахрайства і помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків,
незалежний аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових
звітів, з метою розробки незалежних аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.
Незалежний аудит включає також і оцінку відповідності використаної
облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом, та загального представлення фінансових



звітів. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази
для висловлення нашої думки.
ВИСНОВОК
Ми висловлюємо безумовно-позитивну думку про відповідність фінансової
звітності станом на 31 грудня 2011 року дійсному фінансовому стану
Товариства.
Ми підтверджуємо, що фінансова звітність Товариства  станом на 31
грудня 2011 року складена відповідно до законодавства України,
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та
достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає дійсний фінансовий
стан Товариства.

Директор  Кіровоградської філії
Аудиторської фірми "Респект" Куріленко Л.І.

27.03. 2012 року 
Україна, місто Кіровоград, вул. Київська,43

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

Основними напрямками дiяльностi Товариства є: виробництво швейних
виробiв.
Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi жiночого одягу: жакети,
брюки,спiдницi,блузи,плаття. 
Основними клiєнтами є фiрми: Gil Bret Gmвn & Co.KGi (Нiмеччина),Betty
Barclay Gmbh & Co KG (Нiмеччина), Ленер Кардьє (Францiя), "Frank
Henke Moden" (Німеччина), "Model Service Etomilu s.r.l." (Італія).
Виготовлена швейна продукцiя у повному обсязi вiдвантажується
замовникам. 
324 швейних фабрик України, на яких працює близко 140 тис.
працiвникiв в основному працюють на умовах давальницької сировини
iноземних замовникiв. 
На внутрiшнiй ринок працювати важко в зв"язку з вiдсутнiстю обiгових
коштiв, високих % ставок кредитiв банкiв, непомiрних податкiв, а
також низькою платоспроможнiстю населення. 
Мiж українськими товаровиробниками iснує конкуренцiя вiдностно
притягнення iноземних замовникiв до спiвпрацi.
Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить
вiд рiвня попиту на послуги, що надаються пiдприємством. Дiяльнiсть
Товариства не залежить вiд сезонного фактору. 



Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi зi зростанням цiн на
сировину i матерiали. 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, купується у постачальникiв,
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
iз-за їх високої цiни. 
Конкуренцiя в галузi є високою iз-за достатньої кiлькостi
пiдприємств, що виконують аналогiчнi роботи i послуги, що i емiтент. 
Особливiстю продукцiї (послуг) емiтента є висока якiсть та постiйне
зростання собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн на сировину i
матерiали. 
Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв
виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт. 
Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що
займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання немає.

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

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

Вибуло - всього 86 тис.грн. початкової вартостi - списано повнiтю
замортизоване. 
2007 рiк
Придбано - машини та обладнання - 170 тис.грн., транспортнi засоби -
1 тис.грн., iншi - 61 тис.грн., всього - 232 тис.грн.
Вибуло - всього 71 тис.грн. початкової вартостi - списано повнiтю
замортизоване. 
2008 рiк
Придбано - машини та обладнання - 51 тис.грн., iншi - 10 тис.грн.,
всього - 61 тис.грн.
Вибуло - всього 37 тис.грн. початкової вартостi - списано повнiтю
замортизоване.
2009 рiк
Придбано - земельнi дiлянки - 498 тис.грн., машини та обладнання -
260 тис.грн., транспортнi засоби - 21 тис.грн., iншi - 35 тис.грн.,
всього - 814 тис.грн.
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.
Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та
здiйснення нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

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,
ступiнь використання обладнання в середньому складає в середньому
67,4 вiдсоткiв. 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 товариства 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.

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

Iстотних проблем, що впливають на дiяльнiсть Товариства немає.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень
Товариством не вивчена.

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

В звiтному роцi сплачено пеню за порушення термінів розрахунків
валютних операцій  5 тис.грн.

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.

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

ПАТ КШФ "Зорянка" працює по давальницькiй схемi: виготовляє швейнi
вироби з давальницької сировини Замовника поетапно чи/або посезонно.
Тому вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв регулюється
Додатковими угодами, дiя яких продовжується до повного виконання
зобов'язання. Iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих
договорiв вiдсутня.

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

Протягом 2012 року планується: 
- збiльшення доходiв за рахунок пiдвищення цiн та об"ємiв виробництва
в процесi роботи з постiйними замовниками; 
- пошук нових замовникiв; 
- укладення нових контрактiв на бiльш вигодних умовах.

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.

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

Судові справи за 2011 рік: 
1. Номер справи: 1170/2а-2262/11 
Сторона: 
Позивач Кіровоградське обласне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів 
Відповідач ПАТ КШФ "Зорянка" 
Суть спору: 
Про стягнення заборгованості на підставі Акту перевірки щодо
виконання вимог Закону України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні". 
Стан розгляду: 
- Постановою Кіровоградського окружного адміністративного суду від
30.06.2011 року в задоволенні позову Позивачу було відмовлено в
повному обсязі. 
- Позивач подав апеляційну скаргу на Постанову Кіровоградського
окружного адміністративного суду від 30.06.2011 про стягнення
амін.-господарських санкцій та пені до Дніпропетровського
апеляційного адмін. суду, в зв'язку з чим 20.03.2012 назначено
розгляд справи 1170/2а-2262/11 (20). 

2. Номер справи: 3-1643/11 
Сторона: 



Позивач Кіровоградське обласне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів 
Відповідач ПАТ КШФ "Зорянка" 
Суть спору: 
Про притягнення до адміністративної відповідальності Курбатова В.І.,
директора ПАТ КШФ "Зорянка" за вчинення правопорушення ,
передбаченого ч.2 ст.188-1 КУпАП 
Стан розгляду: 
- Постановою Ленінського районного суду м.Кіровограда від 23.06.2011
року провадження по справі закрито у зв'язку з відсутністю складу
адмін. порушення. 

3. Номер справи: 1170/2а-1448/11 
Сторона: 
Позивач ПАТ КШФ "Зорянка" 
Відповідач Кіровоградська об'єднана державна податкова інспекція 
Суть спору: 
Про визнання протиправним та скасування податкового
повідомлення-рішення 
Стан розгляду: 
- Постановою Кіровоградського окружного адміністративного суду від
19.05.2011 року позовні вимоги Позивача задоволені. 
- Відповідач подав апеляційну скаргу на Постанову Кіровоградського
окружного адміністративного суду від 19.05.2011 до Дніпропетровського
апеляційного адмін. суду, в зв'язку з чим на 09.02.2012 назначено
розгляд справи 1170/2а-1448/11 (9101/98425/2011)-09. 

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

Фiнансовi результати товариства за останнi три роки:
2009 рiк - прибуток 685 тис.грн., 2010 рiк - прибуток 96 тис.грн.,
2011 рiк - прибуток 259 тис.грн.



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

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

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

    4367.0001.Виробничого призначення     4391.000        0.000        0.000     4367.000     4391.000

    1702.000- будівлі та споруди     1633.000        0.000        0.000     1702.000     1633.000

    2080.000- машини та обладнання     2187.000        0.000        0.000     2080.000     2187.000

       7.000- транспортні засоби        2.000        0.000        0.000        7.000        2.000

     578.000- інші      569.000        0.000        0.000      578.000      569.000

       0.0002.Невиробничого призначен        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

    4367.000Усього     4391.000        0.000        0.000     4367.000     4391.000

Пояснення : Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому

50-70 рокiв, машинами та обладнанням - 10-20 рокiв, транспортними засобами -

до 10 рокiв. 

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання

засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої

дiяльностi Товариства. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 13455 тис.грн.,

ступiнь їх зносу - 67,365%, сума нарахованого зносу - 9064 тис.грн. Змiни у

вартостi основних засобiв зумовленi надходженням основих засобiв у сумi 727

тис.грн. та нарахуванням амортизацiї за рiк на суму 702 тис.грн. Обмежень на

використання майна Емiтента немає.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал

Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99  N 87.

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(4601.000 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.

Найменування показника За попередній період

        4601

        3152

        3152

        4342

        3152

        3152



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за

корист. коштами

(% річних)

Непогашена

частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник

нення

Дата

погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X

Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним

випуском):
X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X

За векселями (всього) X           0.00X X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними

цінними паперами) (за кожним видом):
X           0.00X X

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за

кожним видом):
X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н

Податкові зобов'язання X         126.00X X

Фінансова допомога на зворотній основі X        9153.00X X

Інші зобов'язання X        1326.00X X

Усього зобов'язань X       10605.00X X

Опис:      Станом на  31.12.2011  р.  загальнi  зобов'язання

Товариства зменшились до рiвня 10605 тис. грн.

Зменшення зобов'язань вiдбулось в основному за

рахунок  зменшення безвiдсоткової поворотної

фiнансової допомоги (позики) вiд ЗАТ "РУР ГРУП

СА" в сумi 4320 тис.грн. та ТОВ "НАФТА РЕГОIН

СЕРВIС" - 4833 тис.грн.

     Розкриття   iнформацiї   за   видами зобов'язань

подано в фiнансовiй  звiтностi  достовiрно  та  повно

вiдповiдно до  встановлених  вимог  чинного

законодавства України, (адаптованих  до  мiжнародних

стандартiв  бухгалтерського  облiку)

Iншi довгостроковi зобов'язання

Станом на 31.12.2011 року  iншi довгостроковi

фiнансовi зобов'язання становлять  20 тис. грн.  

    Поточнi зобов'язання

Облiк зобов'язань  здiйснюється згiдно з П(С)БО

11 "Зобов'язання ", затвердженого наказом

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 року

№20 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї

України 11 лютого 2000 року за № 85/4306. 

Станом на 31.12.2011 року поточнi зобов'язання на

Товариствi складають 10585 тис. грн.



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

Дата виникнення події
Дата оприлюднення

Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

04.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента06.04.2011



2009

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1  1  0

20102  1  0

20113  2  1

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

Реєстраційна комісія

Так

Акціонери

Реєстратор

Ні

X

X

X

Інше

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку

Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні

X

X

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

Підняттям карток

Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X

X

Підняттям рук X

Інше

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

Реорганізація

Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні

X

X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше Затвердження значного правочину

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

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

X

Депозитарій X

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

X

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



Органи управління

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

Стратегичного планування

Так

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Ні

X

X

X

Іншi

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві

(осіб)

  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою

Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____ 11

  1

Кількість представників державиі   0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами

(так/ні) ?
_____Ні

X

X

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше

X

X

X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

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

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

Так

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

Ні

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

Інше

X

X

X

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

X

Іншi



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

Члени правління ( директор )

Загальний відділ

Засідання
правління

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

Кількість членів ревізійної комісії _____  3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ ( юрист )

Секретар правління

Секретар загальних зборів

осіб.

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

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Ні

Секретар спостережної ради

Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інше

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів

Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Обрання та відкликання голови правління

Обрання та відкликання членів правління

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Обрання голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Затвердження аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства

Так

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Ні

X

Інше

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

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X

X

X

X

X

X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії

документів

надаються

на запит

акціонера

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

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація

розповсюджу

ється на

загальних

зборах

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

Інформація про склад органів управління
товариства

Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення

Розмір винагороди посадових осіб АТ

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

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

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

Не проводились взагалі

Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів

Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X

X

X

Інше

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень

Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні

X

Інше

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

Ревізійна комісія

Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи

Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше

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

X

X

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились

Інше

X

X

X

X

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X

X

X

X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій

Так

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Ні

X

Інше

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

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

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

X

X

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились X

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

прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________Немає

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?

(так/ні) Ні

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

______

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

Не задовольняв професійний рівень особи

Так

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

Ні

X

Інше Зміна в зв'язку з переведенням акцій з документарної в бездокументарну форму існування

акціонерів

суду

X

X

X

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

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



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої

продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої

продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

   1 Пальта жiночi з тканини 47,6 тис.шт.         7526.50           32.63 47,6 тис.шт.         7530.20           32.09

   2 Жакети жiночi з тканини 106.8 тис.шт.        11444.40           49.62 109.4 тис.шт.        11676.60           49.75

   3 Брюки жiночi з тканини 77,4 тис.шт.         3497.30           15.17 86,2 тис.шт.         3620.10           15.43

   4 Спідниці жіночі з тканини 12,2 тис.шт.          595.80            2.58 13,3 тис.шт.          642.00            2.73



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

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

1 2 3

   1 Матерiальнi витрати            9.70

   2 Заробiтна плата           59.30

   3 Нарахування на заробiтну плату           22.10

   4 Iншi витрати            6.00

   5 Амортизація            2.90



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Публічне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________25015 КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ М.КIРОВОГРАД ВУЛ.ЄВГЕНА

МАЛАНЮКА,2

05502700

3510136600

230

      6544

18.22.0

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

Актив Код рядка На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 -- --

Основні засоби:

залишкова вартість 030 4367 4391

первісна вартість 031 12741 13455

знос 032 ( 8374 ) ( 9064 )

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

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 4428 4442

ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 267 243

готова продукція 130 2 --

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 806 285

первісна вартість 161 806 285

резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 669 604

Інша поточна дебіторська заборгованість 210         3375         4495

МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 1 3

первісна вартість 011 4 5

накопичена амортізація 012 ( 3 ) ( 2 )

Інші фінансові інвестиції 045 60 48

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- --

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --

незавершене виробництво 120 -- --

Товари 140 -- --

Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 -- --

З нарахованих дохідів 190 -- --

Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

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

2012 01 01

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість 035 -- --

первісна вартість 036 -- --

накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 -- --

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________493

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 1000 --

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 -- --

Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 -- --

з бюджетом 550 134 126

із внутрішніх розрахунків 600 -- --

Інші поточні зобов'язання 610 11740 9301

Усього за розділом IV 620 14117 10585

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --

Баланс 640 18830 15645

Директор

Головний бухгалтер

________

________

Курбатов Володимир Iллiч

Ручка Тетяна Георгiївна

Пасив Код рядка На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

І. Власний капітал

Статутний капітал 300 3152 3152

Пайовий капітал 310 -- --

Додатковий вкладений капітал 320 -- --

Інший додатковий капітал 330 872 872

Резервний капітал 340 -- --

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 318 577

Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )

Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

46014342380Усього за розділом I

ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 351 439

Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --

416 -- --

Цільове фінансування 420 -- --

439351430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 -- --

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- --

Відстроченні податкові зобов'язання 460 -- --

Інші довгострокові зобов"язання 470 20 20

2020480Усього за розділом III

зі страхування 570 374 399

з оплати праці 580 790 727

з учасниками 590 -- --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 79 32

з позабюджетних платежів 560 -- --

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 7 1

в іноземній валюті 240 9274 5572

Інші оборотні активи 250 -- --

Усього за розділом II 260 14400 11200

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 2 3

Баланс 280 18830 15645

у т.ч. в касі 231 -- --

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

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

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

утримуваними для продажу

605 -- --

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) --



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ

Одиниця виміру: тис. грн.

05502700

3510136600

      6544

230

18.22.0

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2011 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010        23713        21058

Податок на додану вартість 015 ( 5 ) ( 13 )

Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (    --    ) (    --    )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035        23708        21045

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 20782 ) ( 18460 )

Валовий:

Прибуток 050         2926         2585

Збиток 055 (    --    ) (    --    )

Інші операційні доходи 060        32284        21705

Адміністративні витрати 070 ( 3022 ) ( 1965 )

Витрати на збут 080 ( 92 ) ( 97 )

Інші операційні витрати 090 ( 31792 ) ( 22059 )

Прибуток 100          304          169

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) (    --    )

Дохід від участі в капіталі 110     --     --

Інші фінансові доходи 120     --     --

Інші доходи 130     --     --

Фінансові витрати 140 ( 21 ) ( 38 )

Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )

Інші витрати 160 (    --    ) ( 4 )

Прибуток 170          283          127

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061     --     --

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091 (    --    ) (    --    )

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

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки

необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176     --     --

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних

активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177 (    --    ) (    --    )

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230         2310         1814

Витрати на оплату праці 240        14054        12842

Відрахування на соціальні заходи 250         5236         4795

Амортизація 260          696          517

Інші операційні витрати 270         1429          427

Разом 280        23725        20395

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300      1313215      1313215

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310      1313215      1313215

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320       0.19723000       0.07310000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330       0.19723000       0.07310000

Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Директор __________ Курбатов Володимир Iллiч

Головний бухгалтер __________ Ручка Тетяна Георгiївна

В стр. 060 "Iншi операцiйнi доходи" вiднесено дохiд вiд оренди активiв - 148,0 тис.грн., дохiд вiд курсової рiзницi 5504,0 тис.грн., дохiд вiд

реалiзацiї iнших оборотних активiв 42,0 тис.грн., дохiд вiд реалiзацiї безготiвкової iн. валюти - 16011,0 тис.грн.

В стр. 090 "Iншi операцiйнi витрати" вiдносяться собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 15816,0 тис. грн.; курсовi рiзницi - 6205,0 т.грн.,

залишкова вартiсть реалiзованих оборотних активiв 38,0 тис.грн.

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

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:

          96         259220Прибуток

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

(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

          96         259190Прибуток

( 31 )( 24 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

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



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна фабрика

"Зорянка"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання ____________________________

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ

Одиниця виміру: тис. грн.

05502700

3510136600

230

18.22.0

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2011 рік

Стаття Код

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

1 2 3

2012 01 01

4

I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010        24193        19742

          Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Погашення векселів одержаних 015     --     --

Покупців і замовників авансів 020     --     --

Повернення авансів 030         2974         7025

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035          173     --

Бюджету податку на додану вартість 040          692          446

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045          189          246

Отримання субсидій, дотацій 050            8            8

Цільового фінансування 060     --     --

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070     --     --

Інші надходження 080        11969           43

090         4088         9319

          Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

Авансів 095         4397         3165

Повернення авансів 100     --     --

Працівникам 105        11517        10887

Витрат на відрядження 110           92           31

Зобов'язань з податку на додану вартість 115     --     --

Зобов'язань з податку на прибуток 120           44           30

Відрахувань на соціальні заходи 125         5924         5061

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130         2079         1961

Цільових внесків 140            1            2

Інші витрачання 145        14540           44

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150        -2484        -2990

Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170        -2484        -2990

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180     --     --

Реалізація:

          фінансових інвестицій

          необоротних активів 190     --            5

          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220     --     --

Інші надходження 230     --     --

210     --           25

Отримані:

          відсотки

          необоротних активів 250          730          680

          майнових комплексів 260     --     --

240     --     --

Придбання:

          фінансових інвестицій

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



1 2 3 4

Інші платежі 270     --     --

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280         -730         -650

Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300         -730         -650

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

310     --     --Надходження власного капіталу

Отримані позики 320     --        31864

Інші надходження 330     --     --

Погашення позик 340         1000        24054

Сплачені дивіденди 350     --     --

Інші платежі 360     --     --

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370        -1000         7810

Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390        -1000         7810

Чистий рух коштів за звітний період 400        -4214         4170

Залишок коштів на початок року 410         9281         4620

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420          506          491

Залишок коштів на кінець року 430         5573         9281

Директор __________ Курбатов Володимир Iллiч

Головний бухгалтер __________ Ручка Тетяна Георгiївна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна фабрика

"Зорянка"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання _____________________________

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ

Одиниця виміру: тис. грн.

05502700

3510136600

      6544

230

18.22.0

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011

Стаття Код

1 2 3 4

МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Залишок на початок

року 010         3152     --

Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатко-

вий

вкладений

капітал

Інший

додатко-  вий

капітал

5 6

    --          872

7 8

    --          318

Резервний

капітал

Нерозподіле

ний

прибуток

Неоплачений

капітал

Вилучений

капітал

9 10

    --     --

Разом

11

        4342

Коригування: Зміна

облікової політики
020

Виправлення

помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований

залишок на початок

року
050

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

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

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

        3152     --     --          872     --          318     --     --         4342

Переоцінка активів:

Дооцінка основних

засобів
060     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка основних

засобів
070     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка

незавершеного

будівництва
080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка

незавершеного

будівництва
090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка

нематеріальних

активів
100

Уцінка

нематеріальних

активів
110

120

Чистий прибуток

(збиток) за звітний

період
130

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

(дивіденди)
140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

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

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

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

    --     --     --     --     --          259     --     --          259

2012 01 01

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Спрямування

прибутку до

статутного капіталу
150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до

Резервного капіталу 160     --     --     --     --     --     --     --     --     --

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

Внески учасників:

Внески до капіталу
180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення

заборгованості з

капіталу
190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

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

Вилучення

капіталу: Викуп

акцій (часток)
210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж

викуплених акцій

(часток)
220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання

викуплених акцій

(часток)
230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в

капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Зменшення

номінальної

вартості акцій
250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в

капіталі: Списання

невідшкодованих

збитків

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

Безкоштовно

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

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

Разом змін в

капіталі 290     --     --     --     --     --          259     --     --          259

Залишок на кінець

року 300         3152     --     --          872     --          577     --     --         4601

Ручка Тетяна Георгiївна_______Головний бухгалтер

Курбатов Володимир Iллiч_______Директор



Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "ЗОРЯНКА"

Територія КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Организаціно-правова форма господарювання _____________________________________________________________АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ

За ЄДРПОУ 05502700

За КОАТУУ 3510136600

За CПОДУ       6544
За КОПФГ 230

За КВЕД 18.22.0

КОДИ

Одиниця виміру: тис. грн.

12 01 01Дата /рік, місяць, число/

Групи нематеріальних

активів

Код

рядка
Залишок на початок року

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Надійшло за

рік

Переоцінка (дооцінка +,

уцінка -)

первісної

(переоціненої

) вартості

накопиченої

амортизації

Вибуло за рік

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Нараховано

амортизації

за рік

Втрати від

зменшення

корисності за

рік

Залишок на кінець року

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Інші зміни за рік

первісної

(переоціненої

) вартості

накопиченої

амортизації

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік
Форма № 5           Код за 1801008

I. Нематеріальні активи.

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

Права користування

природними ресурсами 010 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

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

Права на комерційни

призначення 030 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на об'єкти промислової

власності 040 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Авторські та суміжні з ними

права 050 -- -- -- -- -- -- -- -- --

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

Інші нематеріальні активи
070 4 3 3 -- -- 2 1 -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- 5 2

Разом
080 4 3 3 -- -- 2 1 -- -- -- -- 5 2

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



Групи основних засобів Код

рядка
Залишок на початок

року

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

Надійшло

за рік

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка

-)

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів,

щодо яких існує обмеження права

власності (081) --

вартість оформлених у заставу

нематеріальних активів (082) --

вартість створених підприємством

нематеріальних активів (083) --

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів,

отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) --

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних

активів, щодо яких існує обмеження права

власності (085) --

II. Основні засоби.

Вибуло за рік

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

8 9

Нарахова

но

амортиза

ції за рік

10

Втрати

від

зменшенн

я

кориснос

ті

11

Інші зміни за рік

первісної

(переоцін

еної)

вартості

зносу

12 13

Залишок на кінець

року

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

14 15

одержані за

фінансовою

орендою

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

16 17

передані в

оперативну оренду

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

18 19

у тому числі

Земельні ділянки 100 498 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 498 -- -- -- -- --

Капітальні витрати на

поліпшення земель
110 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Будинки, споруди, та

передавальні пристрої
120 4056 2354 -- -- -- -- -- 69 -- -- --

Машини та обладнання 130 7824 5744 699 -- -- 9 9 592 -- -- --

Транспортні засоби 140 63 56 -- -- -- -- -- 5 -- -- --

Інструменти, прилади,

інвентар (меблі)
150 211 176 10 -- -- 3 3 19 -- -- --

Тварини 160 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

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

Інші основні засоби 180 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Бібліотечні фонди 190 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Малоцінні необоротні

матеріальні активи
200 88 44 18 -- -- 1 -- 17 -- -- --

Тимчасові (нетитульні)

споруди
210 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

4056 2423 -- -- -- --

8514 6327 -- -- -- --

63 61 -- -- -- --

218 192 -- -- 8 8

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

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

1 -- -- -- -- --

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

105 61 -- -- -- --

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

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



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

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

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

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

Інші необоротні матеріальні

активи
250 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Разом 260 12741 8374 727 -- -- 13 12 702 -- -- --

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

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

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

13455 9064 -- -- 8 8

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

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 1656

III. Капітальні інвестиції.

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів (264) 323

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(265) --

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

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

(267) --

З рядка 260 графа 15

IV. Фінансові інвестиції.1 2 3

Капітальне будівництво 280 -- --

Придбання (виготовлення) основних засобів
290 709 --

4

Найменування показника Код

рядка

За рік На кінець року

Найменування показника Код

рядка

За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5Придбання (виготовлення) інших необоротних

матеріальних активів 300 18 -- А. Фінансові інвестиції за методом участі в

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

дочірні підприємства 360 -- -- --

спільну діяльність 370 -- -- --

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

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

(2641) --

(2651) --

(269) --

Придбання (створення) нематеріальних  активів
310 -- --

Придбання (вирощування) довгострокових

біологічних активів
320 -- --



1 2 3 4 1 2 3 4 5

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у

статутному капіталі інших підприємств 380 -- -- --

акції 390 -- -- --

облігації 400 48 48 --

Інші 330 -- --

Разом 340 727 --

інші 410 -- -- --

Разом (розд.А + розд.Б) 420 48 48 --

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції

інвестиціх відображені:

(421) --за собівартістю

(422) --за справедливою вартістю

(423) 48за амортизованою собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні  фінансові інвестиції

відображені:

(424) --за собівартістю

(425) --за справедливою вартістю

(426) --за амортизованою собівартістю

1 2 3

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна

оренда активів 440 170 --

4

Операційна курсова різниця 450 3317 2811

Найменування показника Код

рядка

Доходи Витрати

V. Доходи та витрати

Реалізація інших оборотних  активів 460 29 25

Штрафи, пені, неустойки 470 -- 5

Утримання об'єктів житлово-комунального і

соціально-культурного призначення 480 -- --

Інші операційні доходи і витрати 490 28768 28951

у тому числі відрахування до резерву сумнівних

боргів 491 Х --

непродуктивні витрати та втрати 492 Х --

Б.Доходи і втрати від участі в капіталі за

інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 -- --

дочірні підприємства 510 -- --

спільну діяльність 520 -- --

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

Проценти 540 Х 21

Фінансова оренда активів 550 -- --

Г.Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових

інвестицій 570 -- --

Доходи від об'єднання підприємств 580 -- --

Результат оцінки корисності 590 -- --

Інші фінансові доходи і витрати 560 -- --

Неопераційна курсова разниця 600 -- --

Безоплатно одержані активи 610 -- Х

Списання необоротних активів 620 Х --

Інші доходи і витрати 630 -- --

1 2 3

Каса 640 --

Найменування показника Код

рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Поточний рахунок в банку 650 1

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

Грошові коншти в дорозі 670 --

Еквіваленти грошових коштів 680 5572

Разом 690 5573

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання

(691) --яких обмежено

(341) --

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

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



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

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) --

контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

1 2 3 4

Види забеспечень і резервів Код

рядка

Залишок на

початок

року

Збільшення за звітний рік

VII. Забеспечення і резерви.

нараховано

(створено)

додаткові

відрахуванн

я

Використов

ано у

звітному

році

Сторновано

невикориста

ну суму у

звітному

році

Сума

очікуваного

відшкодува

ння витрат

іншою

стороною,

що

врахована

Залишок на

кінець року

5 6 7 8 9

Забеспечення на виплату відпусток працівникам
710 351 1556 -- 1468 -- -- 439

Забеспечення  наступних витрат на додаткове

пенсійне забеспечення
720 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання

гарантийних зобов'язань
730 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на

реструктуризацію
740 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання

зобов'язань щодо обтяжливих контрактів
750 -- -- -- -- -- -- --

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

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

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

Разом
780 351 1556 -- 1468 -- -- 439

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

основної діяльності

(633)



1 2 3 4

Найменування показника

Код

рядка

Балансова

вартість на

кінець року

Переоцінка за рік

VIII. Запаси.

збільшення

чистої

вартості

реалізації *

уцінка

5

Сировина і матеріали 800 238 -- --

Найменування показника

Код

рядка

Всього на

кінець року

у т.ч. за строками непогашення

IX. Дебіторська заборгованість.

до 12

місяців

від 12 до 18

місяців

від 18 до 36

місяців

1 2 3 4 5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,

послуги
940 285 285 --

6

--

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі

вироби
810 -- -- --

Матеріали сільськогосподарського призначення
860 -- -- --

Поточні біологічни активи
870 -- -- --

Малоцінні та швидкозношувані предмети
880 1 -- --

Паливо 820 -- -- --

Тара і тарні матеріали 830 -- -- --

Будівельні матеріали 840 -- -- --

Запасні частини 850 4 -- --

Незавершене виробництво 890 -- -- --

Готова продукція 900 -- -- --

Товари 910 -- -- --

Разом 920 243 -- --

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю

реалізації (921) --

переданих у переробку (922) --

оформлених у заставу (923) --

переданих на комісію (924) --

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий

рахунок 02) (925) 3710

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

Інша поточна дебиторська заборгованість 950 4495 4495 -- --

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) --

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

Найменування показника Код

рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

1 2 3

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 --

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не

прийнято (позабалансовий рахунок 072)
980 --

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

Найменування показника Код

рядка

Сума

XI. Будівельні контракти.

1 2 3

Заборгованість на кінець звітного року:

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
1160 --

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 --

валова замовникам 1130 --

валова замовників 1120 --

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 --

з авансів отриманих 1140 --

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



Найменування показника Код

рядка

Сума

XII. Податок на прибуток.

1 2 3

Поточний податок на прибуток
1210 24

Найменування показника Код

рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

1 2 3

Нараховано за звітний рік
1300 702

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
1220 --

на кінець звітного року
1225 --

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

на кінець звітного року
1235 --

Включено до Звіту про фінансові результати - усього
1240 24

у тому числі: поточний податок на прибуток
1241 24

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242 --

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

Відображено у складі власного капіталу - усього
1250 --

у тому числі: поточний податок на прибуток
1251 --

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252 --

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

Використано за рік - усього
1310 702

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

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312 702

з них машин та обладнання
1313 699

придбання (створення) нематеріальних активів
1314 --

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315 --

1316 --

1317 --



1 2 3

Групи біологічних активів Код

рядка первісна

вартість

XIV. Біологічні активи.

Довгострокові біологічні активи 1410 --

- усього

в тому числі

4

накопич

ена

амортиза

ція

--

5

надійшло

за рік

--

залишок на початок

року

Обліковуються за первісною вартістю

6

первісна

вартість

--

7

накопич

ена

амортиза

ція

--

вибуло за рік

8

нараховано

амортизації

за рік

--

9

втрати від

зменшення

корисності

--

10

вигоди

від

відновле

ння

кориснос

ті

--

первісна

вартість

--

накопичен

а

амортизац

ія

--

залишок на кінець

року

11 12

Обліковуються за справедливою вартістю

13

залишок

на

початок

року

--

14

надійшло

за рік

--

15

зміни

вартості за

рік

--

16

вибуло за

рік

--

17

залишок

на кінець

року

--

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

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

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

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

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

Поточні біологічні активи 1420 --

- усього

в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

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

біологічні активи в стані біологічних

перетворень

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

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

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

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

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

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і

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

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права

(1433) --власності



1 2 3

Найменування показника
Код

рядка

дохід

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

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 1500 --

- усього

в тому числі

4

витрати

5

Вартість

первісного

ивзнання

Результат від первісного

визнання

6 7 8 9 10 11

зернові і зернобобові 1510 --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Витрати

пов'язані з

біологічними

перетвореннями

Уцінка
Виручка від

реалізації

Собівартість

реалізації
реалізації

первісного

визнання та

реалізації

Фінансовий результат

(прибуток+, збиток-) від

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

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

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

ріпак 1514 -- -- -- -- -- -- -- -- --

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

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

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

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

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

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 1520 --

- усього

в тому числі

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

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

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

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

1533 -- -- -- -- -- -- -- -- --молоко

1534 -- -- -- -- -- -- -- -- --вовна

1535 -- -- -- -- -- -- -- -- --яйця

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

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

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

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

1540 -- -- -- -- -- -- -- -- --Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні

активи - разом

Директор Курбатов Володимир Iллiч

Головний бухгалтер Ручка Тетяна Георгiївна


