
  

РІЧНИЙ ЗВІТ ЕМІТЕНТА 
ПрАТ „Броварське шляхово-будівельне управління №50” 

за 2012 рік 
 

 Перелік розділів річного звіту емітента 

 

Титул звіту   

1. Основні відомості про емітента 

а) реквізити, види діяльності і інше; 

б) інформація про ліцензії (дозволи); 

в) інформація щодо належності до об‟єднань підприємств; 

г) інформація про засновників  емітента та кількість і вартість акцій   
д) інформація про чисельність працівників та оплату їх праці                                                                                                      
2. Інформація про посадових осіб емітента:                                                                                       
3. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  
4. Інформація про загальні збори акціонерів.  
5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент  
6. Відомості про цінні папери емітента (в т.ч. випуски акцій)     

7. Опис бізнесу.      
8. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);  
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;  
в) інформація про зобов'язання емітента;  
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; 

д) інформація про собівартість реалізованої продукції 

9. Особлива інформація про емітента                                                                                                             

10. Інформація про стан корпоративного управління. 

11 Річна фінансова звітність   

 а) Форма №1 – Баланс 

 б) Форма №2 – Звіт про фінансові результати 

 в) Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів 

 г)  Форма №4 – Звіт про власний капітал 

 д)  Форма №5 -  Примітки до річної фінансової звітності                                                  

 

Зміст та примітки  

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Титульний аркуш 

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

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії. 

 Генеральний директор                                                                    Гавриленко Віктор Федорович 

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

 21.05.2013 

 М.П. (дата) 

 Річна інформація емітента цінних паперів 
 за                   рік 2012 

 1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента Приватне  акціонерне товариство "Броварське  
 шляхово-будівельне управління №50" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05408668 
1.4. Місцезнаходження емітента вул. Кутузова, 2-а, м. Бровари, Броварський,  
 Київська область, 07400 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0459462979, 0459462019 
1.6. Електронна поштова адреса емітента admin@dsu50.com 

 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі  
даних Комісії 17.04.2013 

 (дата) 

2.2. Річна інформація №76 (1580), доповнення №92 (1596) від 21.05.2013 
 опублікована у  Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних  
 паперів та фондового ринку" 19.04.2013 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

2.3. Річна інформація dsu50.com.ua в мережі  
 розміщена на  Інтернет 25.04.2013 

власній сторінці (дата) 

 (адреса сторінки) 

 
 
  



                                       3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне  Приватне акціонерне товариство "Броварське шляхово-будівельне  
найменування управління №50" 

 

3.1.2. Скорочене  ПрАТ "Броварське ШБУ №50" 
найменування 

3.1.3. Організаційно- Акціонерне товариство 
правова форма 

3.1.4. Поштовий індекс 07400 
3.1.5. Область, район Броварський 

3.1.6. Населений пункт м.Бровари 

3.1.7. Вулиця, будинок вул.Кутузова, 2-а 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
 3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №543626 
 3.2.2. Дата державної реєстрації 15.02.1994 
 3.2.3. Орган, що видав  Виконавчий комітет Броварської міської Ради Київської області 
 свідоцтво 

 3.2.4. Зареєстрований статутний 1419163,20 
  капітал (грн.) 

 3.2.5. Сплачений статутний  1419163,20 
 капітал (грн.) 

 3.3. Банки, що обслуговують емітента 
 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення  Публічне акціонерне товариство "Акціонерний  
 банку), який обслуговує емітента за поточним  комерційний промислово-інвестиційний банк" 
 рахунком у національній валюті 

 3.3.2. МФО банку 300012 
 3.3.3. Поточний рахунок 2600930117019 
 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення  Публічне акціонерне товариство "Акціонерний  
 банку), який обслуговує емітента за поточним  комерційний промислово-інвестиційний банк" 
 рахунком у іноземній валюті 

 3.3.5. МФО банку 300012 
 3.3.6. Поточний рахунок 2600930117019 

 3.4. Основні види діяльності 
 Найменування виду діяльності Код за КВЕД 
[2010]Будівництво доріг і автострад 42.11 

[2010]Виробництво бетонних розчинів, готовихдля використання 23.63 

[2010]Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.12 
 

 

 

 

 

 



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

 1 2 3 4 5 
Господарська  діяльність, АГ №574043 25.02.2011 Інспекція державного  19.03.2015 
 повязана із створенням  архітектурно-будівельного  
обєктів архітектури (за  контролю у Київській обл. при 
переліком робіт згідно з   Мінрегіонбуді України 
додатком) 

 

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): у разі закінчення  
терміну дії ліцензії буде отримана нова ліцензія. 
 

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
Найменування об‟єднання Комунальна корпорація "Київавтодор" 

Місцезнаходження  01014, м.Київ, вул. Командарма Камєнєва, 6 
об‟єднання 

Стислий опис діяльності об'єднання: Комунальна корпорація "Київавтодор" здійснює нагляд,  
утримання, ремонт автодоріг та систем дощової каналізації в м.Києві 
Функції емітента в об'єднанні: виконання контрактів на будівництво та ремонт автомобільних  
доріг в м.Києві. 
Термін участі емітента в об'єднанні не обмежений. 
Позиції емітента в структурі об'єднання: емітент виступає виконавцем, субпідрядником робіт під  
керівництвом корпорації. 

Найменування об‟єднання Корпорація "Державна служба автомобільних доріг України" 

Місцезнаходження  03680, м.Київ, вул. Фізкультури, 9 
об‟єднання 

Стислий опис діяльності об'єднання:  реалізація державної політики технічного розвитку і  
фінансування  робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг  
України.  
Функції емітента в об'єднанні: виконання контрактів на будівництво і ремонт автомобільних  
доріг.  
Термін участі емітента в об'єднанні необмежений. 
Позиції емітента в структурі об'єднання: емітент виступає виконавцем державних замовлень на  
будівництво та ремонт автомобільних доріг. 

 

 

 



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

 Найменування юридичної  Код за  Місцезнаходження Відсоток акцій  
 особи засновника та/або  ЄДРПОУ  (часток, паїв), які  
 учасника засновника  належать  
 засновнику та/або  

 та/або  учаснику (від  
 учасника загальної кількості) 
  

Фонд державного майна України 00032945 вул. Кутузова, 18/9, м.Київ - 133,  0,00000000000 
 Печерський, 01601, Україна 

 Прізвище, ім'я, по батькові  Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій  
 фізичної особи  який видав паспорт (часток, паїв), які  
 належать  
 засновнику та/або  
 учаснику (від  
 загальної кількості) 
  

 Усього: 0,00000000000 
 

 

 

 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 281 
 
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 4 

 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб):0 

 
Фонд оплати праці: 15055,5  тис. грн. 

 
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно  
попереднього року:  
Фонд оплати праці зменшився   у 2012 році порівняно з 2011 роком на 3171,3  тис.грн. у  
зв'язку 
 зі  скороченням чисельності працівників. 

 
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників  
операційним потребам емітента,  включає такі напрямки: 
-  підвищення кваліфікації працівників; 
- навчання у вищих навчальних закладах та підвищення кваліфікації в системі післядипломної  
 

 

 

 



 6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада Генеральний директор 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Гавриленко Віктор Федорович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 1946 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи  20 
6.1.7. Найменування підприємства Броварське ШБУ №50, Голова правління 
 та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки Генерального директора  згідно Статуту та  
"Положення про дирекцію" ПрАТ "Броварське ШБУ №50".  Винагорода  за перебування на  
посаді  Генерального директора  згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за  
корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 20 років. До призначення на  
посаду Генерального директора  ПрАТ "Броварське ШБУ №50" працював Головою правління  
ВАТ "Броварське ШБУ №50". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  
Посадова особа не  обіймає  посад на будь-яких інших підприємствах. 

6.1.1. Посада Член  Дирекції 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Лахно Микола Іванович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 1962 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи  21 
6.1.7. Найменування підприємства Броварське ШБУ №50, член правління 
 та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки  першого заступника Генерального директора  
товариства.. Винагорода за перебування на посаді першого заступника Генерального директора  
згідно штатного розкладу . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Стаж керівної роботи 21 років. До призначення на посаду  був членом правління ВАТ  
"Броварське ШБУ №50". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.   
Посадова особа не  обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. 

6.1.1. Посада Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Луньова Ліна Вікторівна 



фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 1969 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи  15 
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "Брейн Бау -Холдинг Шлях Буд", головний бухгалтер 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов' язки головного  бухгалтера. Отримує заробітну плату  
головного бухгалтера згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та  
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 15 років. До призначення на посаду головного  
бухгалтера Броварського шляхово-будівельне управління №50 працювала головним  
бухгалтером ТОВ "Брейн Бау - Холдинг Шлях Буд". Посадова особа не надала згоди на  
розкриття паспортних даних. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших  

6.1.1. Посада Член Дирекції 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Смірнов Олексій Станіславович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 1973 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи   6 
6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Броварське ШБУ №50",  начальник юридичного  
 та попередня посада, яку займав відділу, член правління 

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Дирекції товариства.  
Винагорода за перебування на посаді члена Дирекції  ні в грошовій, ні в натуральній формах не  
виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної  
роботи 6 років. До призначення на посаду члена Дирекції ПрАТ "Броварське ШБУ №50"  був  
членом правління та начальником юридичного відділу ВАТ "Броварське ШБУ №50". Посадова  
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Посадова особа не обіймає посад на  
будь-яких інших підприємствах.  

6.1.1. Посада Член Дирекції 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Вітюк Михайло Григорович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  



орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 1965 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи   9 
6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Броварське ШБУ №50",  начальник відділу  
та попередня посада, яку займав матеріально-технічного постачання, член правління 

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Дирекції товариства.  
Винагорода за перебування на посаді члена Дирекції ні в грошовій, ні в натуральній формах не  
виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної  
роботи 9 років. До призначення на посаду члена Дирекції працював  начальником відділу  
матеріально-технічного постачання, членом правління  ВАТ "Броварське  ШБУ №50". Посадова  
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Посадова особа не обіймає посад на  
будь-яких інших підприємствах. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Ковальчук Ольга Валентинівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 1957 
6.1.5. Освіта Середня спеціальна 

6.1.6. Стаж керівної роботи   9 
6.1.7. Найменування підприємства Броварське ШБУ №50, начальник планово-економічного  
 та попередня посада, яку займав відділу 

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в засіданнях і іншій роботі   
Наглядової ради. Винагорода за перебування на посаді члена  Наглядової ради ні в грошовій, ні  
в натуральній формах не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові  
злочини не має. Стаж керівної роботи - 9 років. До призначення на посаду члена Наглядової  
ради була начальником планово-економічного відділу ВАТ "Броварське ШБУ №50".Посадова  
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Посадова особа не  не обіймає посад на 

будь-яких інших підприємствах. 

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Бейгер Генадій Миколайович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 



6.1.4. Рік народження 1977 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи   7 
6.1.7. Найменування підприємства Броварське ШБУ №50,  начальник дільниці 
та попередня посада, яку займав  

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з забезпеченням  виконання Наглядовою  
радою статутних обов'язків, зокрема, скликання Наглядової ради та проведення її засідань.  
Винагорода за перебування на посаді Голови Наглядової ради ні в грошовій, ні в натуральній  
формах не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Стаж керівної роботи 7 років. До призначення на посаду Голови Наглядової ради був   
начальником дільниці ВАТ "Броварське ШБУ №50". Посадова особа не надала згоди на  
розкриття паспортних даних.   Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших  
підприємствах. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Васюк Генадій Миколайович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 1982 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи   2 
6.1.7. Найменування підприємства Броварське ШБУ №50, механік 
 та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в засіданнях і іншій роботі  
Наглядової ради. Винагорода за перебування на посаді члена Наглядової ради ні в грошовій, ні  
в натуральній формах не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові  
злочини не має. Стаж керівної роботи 2 роки. До призначення на посаду члена Наглядової ради  
був механіком ВАТ "Броварське ШБУ №50". Посадова особа не надала згоди на розкриття  
паспортних даних.   Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. 

6.1.1. Посада Ревізор акціонерного товариства 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Чайка Юрій Миколайович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 1981 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи   4 
6.1.7. Найменування підприємства Броварське ШБУ №50, начальник дільниці 
 та попередня посада, яку займав 



6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з виконанням статутних обов'язків   
Ревізора товариства. Винагорода за перебування на посаді  Ревізора ні в грошовій, ні в  
натуральній формах не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові  
злочини не має. Стаж керівної роботи 4 роки. До призначення на посаду  Ревізора працював  
начальником дільниці ВАТ "Броварське ШБУ №50". Посадова особа не надала згоди на  
розкриття паспортних даних.  Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших  

6.1.1. Посада Член Дирекції 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Постернак Анна Григорівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 1961 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи   4 
6.1.7. Найменування підприємства Броварське ШБУ №50, заступник головного бухгалтера 
 та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Має повноваження та обов'язки, пов'язані з участю в роботі Дирекції товариства.  
Винагорода  за перебування на посаді члена Дирекції   ні в грошовій, ні в натуральній формах   
не виплачувалась.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має. Стаж  
керівної роботи  4 роки. До призначення на посаду члена Дирекції працювала  заступником   
головного бухгалтера, членом правління ВАТ "Броварське ШБУ №50".   Посадова особа не  
обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 Найменування юридичної  Ідентифі- Місцезнаходження Дата  Кількість  Від  Кількість за видами акцій 
 особи  внесення акцій  загальної  прості  прості на  привілейо- привілейо- 
 каційний   до  (штук) кількості  іменні пред'явника  вані на  
 код за  реєстру акцій (%) вані іменні пред'явника 
 ЄДРПОУ 

 П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта,  Дата  Кількість  Від  Кількість за видами акцій 
 найменування органу, який видав  внесення акцій  загальної  прості  прості на  привілейо- привілейо- 
 паспорт  до  (штук) кількості  іменні пред'явника  вані на  
 реєстру акцій (%) вані іменні пред'явника 
Фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 14.07.2003 59848 84,1318 59848 0 0 0 

 Усього: 59848 84,1318 59848 0 0 0 

  



 8. Інформація про загальні збори акціонерів 
Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X 
Дата проведення 26.03.2012 
Кворум зборів, % 88,8 
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Прийняття рішень з питань  порядку  проведення,  обрання  Лічильної комісії, Голови та  
Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.  
2.Звіт Генерального директора  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік  
та завдання на  2012 рік.  
3.Звіт Наглядової ради Товариства 
4.Звіт та затвердження висновку Ревізора  Товариства.  
5.Затвердження  річного звіту  Товариства  за 2011 рік. 
6.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово- 
господарської діяльності Товариства у 2011 році. 
7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального  
директора, звіту Ревізора.  
8.Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у  
новій редакції. 

 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова та члени  
Наглядової ради, Генеральний директор. 

 
Результати розгляду питань порядку денного: Розглянуті і прийняті рішення з усіх питань  
порядку, а саме: 
1) Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів Товариства  у складі:  
Голова зборів – Лахно  М.І..Секретар зборів – Барановський  О.С. Голова Лічильної комісії –  
Ковальчук  О.В.,   члени Лічильної комісії  –  Смірнов О. С. та  Священко  Т.  С. Голосування  
на зборах проводити мандатами із зазначенням кількості голосів кожного акціонера  
(уповноваженого представника) за принципом „одна акція – один голос”. Збори  провести  
протягом одного дня у передбаченому законом та „Положенням про загальні збори акціонерів”  
Товариства  порядку.  
2) Затвердити звіт  Генерального  директора   про  результати  фінансово-господарської   
діяльності Товариства  за  2011 рік  та  перспективи  розвитку  на  2012 рік.  
3) Затвердити звіт Наглядової ради  Товариства  за  2011 рік.   
4) Затвердити  звіт та висновок  Ревізора  про фінансово-господарську діяльність  Товариства   
за  2011 рік.  
5) Затвердити   річний  звіт  Товариства  за  2011 рік. 
6) Дивіденди за 2011 р.  не  виплачувати,  отриманий у 2011 році збиток покрити за рахунок  
можливої прибуткової діяльності Товариства у 2012 році.  
7) Визнати роботу Дирекції та  Генерального директора  по результатах  фінансово- 
господарської  діяльності Товариства  за  2011 рік задовільною.  Прийняти рішення про  
попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися Генеральним директором від  
імені Товариства  протягом не більше одного року з моменту прийняття цього рішення,  
характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) пункту 13.6 Статуту  
Товариства.  
 Визнати роботу Наглядової ради  Товариства  за  2011 рік задовільною.  
 Визнати роботу Ревізора  Товариства  за  2011 рік задовільною.  
8) Затвердити у новій редакції „Положення про інформаційну політику” Товариства. 
 

 

 



 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної  Публічне  акціонерне товариство "Державний ощадний банк  
особи або прізвище, ім'я та по   
батькові фізичної особи України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00032129 
Місцезнаходження вул. Госпітальна, 12-Г, м.Київ, Печерський, 01001, Україна 

Номер ліцензії або іншого  АГ №579803 
документа на цей вид діяльності 

Назва державного органу, що  ДКЦПФР 
видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  09.08.2011 
документа 

Міжміський код та телефон 0444264386 
Факс 0444268633 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну  
 дiяльнiсть зберiгача 

Опис: Емітент уклав зі зберігачем Договір про  відкриття рахунків у цінних паперах власникам  
акцій у зв' язку з дематеріалізацією випуску акцій 

 
Повне найменування юридичної  Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій  
особи або прізвище, ім'я та по  України" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження вул. Б.Грінченка, 3, м.Київ, Шевченківський, 01001, Україна 

Номер ліцензії або іншого  АВ №581322 
документа на цей вид діяльності 

Назва державного органу, що  ДКЦПФР 
видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  25.05.2011 
документа 

Міжміський код та телефон 0442791078 
Факс 0443777016 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну  
 дiяльнiсть депозитарiю 

Опис: Емітент уклав з депозитарієм Договір про обслуговування емісії цінних паперів  



у зв'язку з дематеріалізацією випуску акцій 
 

Повне найменування юридичної  Приватне підприємcтво «Аудиторська консалтингова  
особи або прізвище, ім'я та по  компанія «Міжнародний стандарт» 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34880853 
Місцезнаходження вул. Костянтинівська, 64, офіс 313, м. Київ, Подільський,  
 04080, Україна 

Номер ліцензії або іншого  4314 
документа на цей вид діяльності 

Назва державного органу, що  Аудиторська палата України 
видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  29.10.2009 
документа 

Міжміський код та телефон 044 3833191 
Факс 044 3833191 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги  
 емiтенту 

Опис: Свідоцтво про внесення  до Реєстру аудиторів, які можуть здійснювати перевірки  
фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, видане ДКЦПФР  

(реєстраційний № 165,  серія АБ  № 001298 від 15.02.2011 р.) ,строк дії з 15.02.2011 р.  до   
29.10.2014 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 
 Дата  Номер  Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного  Форма  Номінальна  Кількість  Загальна  Частка у  
 реєстрації  свідоцтва  що зареєстрував випуск ний  папера існування та  вартість (грн.) акцій (штук) номінальна 

 статут- 
 випуску про  ідентифіка- форма випуску вартість  ному  
 реєстрацію   (грн.) капіталі  
 випуску ційний  (%) 
 номер 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 10.09.2010 753/1/10 Державна комісія з цінних паперів  UA4000089155 Акція проста  Бездокументарні           19,95 71136     1419163,20 100 
 та фондового ринку України  бездокументарна іменні 
  іменна 

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента здійснюється тільки на 

внутрішньому  
неорганізованому ринку.  
 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється.  
 
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не 

було. 
 
Мета додаткової емісії: Додаткова емісія акцій у 2012 році не здійснювалась. 
 
Спосіб розміщення: відкритий.  Розміщення акцій у 2012 році не було. 
 
У 2010 році було здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з переведенням випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну  
(дематеріалізацією випуску акцій) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". 
У 2011 році було здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування товариства, пов'язаним  з переходом від відкритого до 

приватного  
акціонерного товариства. Дата видачі нового свідоцтва 09.03.2011 року. 
 

 



 

 12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку 
     Підприємство було створене у 1971 році. У 1991 році управління вийшло із складу тресту 

"Київшляхбуд". У 1994 році зареєстроване як відкрите акціонерне товариство. У наступні роки 

відбулись такі важливі події:  
     1998 рік - Розробка та впровадження елементів системи якості; заснування і членство в Клубі 

лідерів якості України; нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.  
     1999 рік - Перемога на IV Українському Національному Конкурсі   з якості, отримання 

Європейської нагороди з якості. 
     2000 рік - Реєстрація у  Центральному Консультативному Реєстрі Європейської Комісії по 

програмах PHARE,  TACIS, Обнова; участь у спільному українсько-німецькому проекті "Унікум" в 

межах програми "TRANSFORM" з розробки питань  якості. 
    2001 рік - Створення спільного українсько-австрійського підприємства по випуску бітумних 

емульсій та влаштуванню тонкошарових покриттів дорожнього одягу "Бітунова-Україна", участь у 

реалізації першого на Україні проекту по програмі TACIS з будівництва під"їзних шляхів до мосту 

через р. Західний Буг в м. Ягодин Волинської області. 
     2002 рік - Сертифікація системи якості відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001-2000 та 

ДСТУ ISO 9001-2001. 
     2003 рік - Участь у спільному українсько-англійському проекті за підтримки TACIS по реалізації  
навчальної програми для українських підрядних організацій. 
     2004 рік - Виграш тендера по програмі TACIS. 
     2006-2008  роки - Будівництво об'єктів за програмою TACIS. 
     2009 рік - реконструкція регіональної автомобільної дороги державного значення Північно-

Східний обхід м.Києва з підходом до автомобільної дороги М-03 на ділянці  19+256 км - 26+369 км, 

Київська область. 
     2011 рік - підприємство перереєєстроване як  Приватне акціонерне товариство "Броварське 

щляхово-будівельне управління №50". 

 

Інформація про організаційну структуру емітента 
 ПрАТ "Броварське ШБУ №50" має  3  асфальтобетоннi заводи, 4 будiвельнi дiльницi по 

влаштуванню земельного полотна та щебеневої основи, будiвельну дiльницю по вкладанню 

асфальтобетонної сумiшi, автотранспортну дiльницю, ремонтно-механiчну майстерню, лабораторiю. 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб 
      Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили. 

Опис обраної облікової політики 
      Облiк основних засобiв ведеться за фактичними витратами на їх придбання, приготовлення, 

спорудження. Нарахування зносу основних засобiв проводиться вiдповiдно з чинним законодавством, 

встановленими нормами до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду.  
       Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. Облiк матерiальних 

цiнностей ведеться за партiонним методом.  
        Доход вiд реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань при 

вiдвантаженнi продукцiї, робiт, послуг. Сплата ПДВ вiдображається вiдповiдно з касовим методом, а 

по реалiзацiї матерiальних цiнностей ПДВ сплачується по подiї, яка виникла першою. Дебiторська 

заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. 

Текст аудиторського висновку 

 

                            АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  (Звіт незалежного аудитора) 

                                                   щодо  фінансової звітності  

           Приватного акціонерного товариства  «Броварське шляхово-будівельне управління № 50» 

                                                 станом на 31.12.2012 р. за 2012 р.   

 

 Акціонерам та керівництву ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління № 50» 

 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

 

м. Бровари          “ 29 ” березня 2013 р. 

 

       1. На підставі договору №ШБУ-28/12/12-Д від 28.12.2012 р. нами, незалежними аудиторами 



 

Пранничуком Романом Васильовичем та Пранничуком Богданом Івановичем ПП «Аудиторська 

Консалтингова Компанія “Міжнародний стандарт» проведена аудиторська перевірка фінансової 

звітності Приватного акціонерного товариства «Броварське шляхово-будівельне управління №50»  

(надалі –Товариство) за 2012 рік станом на 31 грудня 2012 року, яка складається з Балансу станом на 

31.12.2012 р. (Форма №1), Звіту про фінансові результати за 2012 рік (Форма №2), Звіту про рух 

грошових коштів за 2012 рік (Форма №3), Звіту про власний капітал за 2012 рік (Форма №4), 

Приміток до фінансової звітності за 2012 рік (Форма №5), стислого  викладу суттєвих облікових 

політик та інших  пояснювальних приміток /форми звітності додаються/.  

  

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність  

Управлінський персонал, в особі  відповідальних посадових  осіб,  несе відповідальність за складання 

і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні»  від 16.07.1999 р. № 996-XIV, національних Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал 

визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 

суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.  

Відповідальними посадовими особами за фінансово – господарську діяльність Товариства   протягом  

періоду, що перевірявся,   були: 

 Генеральний директор – Гавриленко Віктор Федорович. Головний бухгалтер  –  Луньова Ліна 

Вікторівна. 

 

Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є  висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 

проведеного нами аудиту.    Ми провели аудит   відповідно до вимог Міжнародних стандартів  

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), 

зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 

«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та 

параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Ці  стандарти  вимагають від нас 

дотримання відповідних етичних вимог, а також  планування і виконання аудиту  для отримання 

достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і 

розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи 

оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.  

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються 

складання та достовірного подання суб‟єктом господарювання фінансової звітності, з метою 

розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективності внутрішнього контролю суб‟єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 

відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 

управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в 

первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених  господарських 

операцій. 

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудиторську діяльність» в 

редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14 

вересня 2006 року № 140-V, Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, 

які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації 

емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням Державної 

комісії з цінних  паперів та фондового ринку (далі –ДКЦПФР)  від 19.12.2006 р. №1528 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 р. № 53/13320,  «Вимог до аудиторського 

висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням ДКЦПФР 

29.09.2011 р. № 1360 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. № 1358/20096. 

Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов‟язкових платежів. 

Аудитор не спостерігав за проведенням інвентаризації,  яка проводилась перед складанням 

фінансової звітності за 2012  рік, оскільки ця дата передувала   даті, призначеній для  проведення 

аудиту. Інвентаризація  Товариством проведена згідно Наказу № 66 від 30.11.2012 р. 

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів національних Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в Україні та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським 

персоналом ПрАТ «Броварське ШБУ № 50», а також оцінку загального подання фінансових звітів в 

цілому. 



 

 

Аудиторською перевіркою встановлено: 

Приватне акціонерне товариство «Броварське шляхово-будівельне управління №50» є новим 

найменуванням Відкритого акціонерного товариства  «Броварське шляхово-будівельне управління 

№50»  відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення загальних зборів 

акціонерів  від 24.01.2011 року.  Станом на 31.12.2012 р. відокремлених підрозділів у Товариства  

немає.  

1.Основні відомості про Товариство 

Загальні відомості про Товариство 

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Броварське шляхово-будівельне управління 

№ 50» 

Код за ЄДРПОУ: 05408668 

Місцезнаходження : 07400,  Київська обл., м Бровари,  вул. Кутузова, будинок 2- А 

Скорочене найменування: ПрАТ «Броварське ШБУ № 50» 

Відомості про державну реєстрацію  

Дата  державної реєстрації: 15.02.1994 року 

Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Броварської  міської ради Київської 

області 

Номер запису про державну реєстрацію:№ 1 355 120 0000 000 516 

Дата  та номер  останньої реєстраційної дії: 02.07.2012 р. № 1 355 107 0010 000 516 

Відомості  про наявність  ліцензій  на види діяльності Товариства 

 Вид діяльності:  Господарська  діяльність, пов‟язана із створенням об‟єктів архітектури (за 

переліком робіт згідно з додатком). Серія,  № , дата видачі ліцензії: АГ № 574043,  25.02.2011 р. 

Строк дії ліцензії: з 21.02.2011 р. по 19.03.2015 р. 

Найменування  органу, що видав ліцензію: Інспекція державного архітектурно-будівельного 

контролю у Київській області при Міністерстві регіонального розвитку  та будівництва України. 

Відомості про основні види діяльності за КВЕД-2010 

42.11 Будівництво доріг і автострад 

23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування 

в цих сферах 

 

2.Довідка про акції  Товариства 

      Статутний капітал Товариства  станом на 31.12.2012 р. складає 1 419 163,20  грн.(Один мільйон 

чотириста дев‟ятнадцять тисяч сто шістдесят три гривні 20 копійок). Статутний капітал розподілено 

на 71136 (Сімдесят одна тисяча сто тридцять шість) простих іменних акцій, номінальною вартістю 

19,95 гривень кожна. 

      Реквізити  свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: реєстраційний № 753/1/10;  дата реєстрації: 

10.09.2010р.;  дата видачі: 09.03.2011 р.;  орган видачі: ДКЦПФР. 

      Форма існування акцій: бездокументарна. 

      Облік прав власності на акції Товариства здійснюється депозитарними установами: 

       Депозитарій, з яким Товариством  укладено Договір про обслуговування емісії цінних паперів: 

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ  30370711).    

      Зберігач, з яким Товариством укладено Договір про відкриття  рахунків в цінних паперах 

власникам акцій у процесі дематеріалізації випуску акцій:  Публічне  акціонерне  товариство  

«Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 00032129).          

    Чергові загальні збори акціонерів за підсумками 2011 року проведені 26.03.2012 р.  Дивіденди  по 

акціях за 2012 р.   не нараховувались і не виплачувались. 

    На дату складання аудиторського звіту загальні збори акціонерів за підсумками 2012 року  

проведені 25.03.2013 р.  

 

3. Наявність та незмінність облікової політики Товариства 

Відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 

16.07.1999 р. за № 996-ХІV, Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та з метою забезпечення 

єдиних принципів, методів, процедур при відображенні господарських операцій в обліку і складанні 

фінансової звітності у Товаристві було затверджено Наказ  за № 1 від 10.01.2011 р.  «Про організацію 

бухгалтерського обліку та облікової політики», до якого внесено зміни -  додаток №1 від 09.01.2012р. 



 

В обліковій політиці відображені всі принципові питання організації бухгалтерського обліку 

Товариства. Перевіркою встановлено, що  протягом 2012 року прийнята Товариством облікова 

політика залишалась незмінною. 

 

4.   Опис перевіреної фінансової інформації   за видами активів 

 Станом на 31.12.2012 р. активи Товариства складаються  з необоротних та  оборотних активів. 

Аудитором  розглянуті принципи правильності класифікації та оцінки активів у бухгалтерському 

обліку Товариства, а саме: 

4.1. Наявність власних   основних засобів, достовірність їх оцінки, відповідність критеріям 

визначення по П(С)БО 7 „Основні засоби”; 

- відповідність аналітичного та синтетичного обліку основних засобів; 

- правильність відображення в обліку та звітності результатів надходжень та вибуття основних 

засобів; 

- відповідність методів визначення зносу (амортизації) основних засобів П(С)БО 7. 

 Станом на 31.12.2012 р. на балансі Товариства   є основні засоби:  

 - первісна вартість             -        306‟182,0 тис. грн. 

 - знос                                    -       249‟940,0 тис. грн. 

 - залишкова вартість         -          56‟242,0 тис. грн.   

  Станом на 31.12.2012 р. на балансі Товариства   є нематеріальні активи: 

  - первісна вартість           -        95,0 тис. грн. 

 - знос                                  -        60,0 тис. грн. 

 - залишкова вартість        -        35,0 тис. грн. 

    Незавершені капітальні інвестиції становлять 104,0 тис. грн. 

4.2. Формування первісної вартості і подальша оцінка фінансових інвестицій здійснюється згідно 

П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції”.  

Фінансові інвестиції відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю.  

Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються на балансі Товариства станом на 31.12.2012 р., 

складаються з інших фінансових інвестицій    на суму 255,0 тис. грн.  

Залишки по рахунку 14 „Довгострокові фінансові інвестиції” відповідають даним аналітичного 

обліку.  

4.3. Облік запасів здійснюється згідно  П(С)БО 9 „Запаси”. Оприбуткування на баланс запасів 

проводиться за їх первинною вартістю, списання проводиться згідно актів на списання.  

Станом на 31.12.2012 р. залишок виробничих запасів  в балансі Товариства  складає 42‟099,0 тис. грн. 

4.4.Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2012р. становить 37‟245,0 тис.грн. 

4.5. Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

-  з бюджетом                     -             212,0 тис. грн., 

-  за виданими авансами   -          3‟148,0 тис. грн. 

4.6. Інша поточна дебіторська заборгованість на звітну дату становить  2‟102,0 тис.грн. 

4.7. Поточні фінансові інвестиції  на 31.12.2012 р. відсутні. 

4.8. Залишок грошових коштів станом на 31.12.2012 р.   складає 5‟266,0 тис. грн..   

4.9. Інші оборотні активи   станом на 31.12.2012 р. відсутні. 

4.10. Витрати майбутніх періодів – відсутні. 

4.11. Необоротні активи та групи вибуття – 250,0 тис. грн. 

Аудитори  вважають за можливе підтвердити, що бухгалтерський облік активів здійснюється 

відповідно діючому законодавству. Товариство забезпечує незмінність методів класифікації та оцінки 

активів протягом звітного періоду.  

Загальні активи балансу в сумі  178‟932,0 тис. грн. підтверджуються фактичною наявністю    

необоротних та оборотних активів, розрахунковими документами, виписками банку. 

 

5. Підтвердження правильності застосування  принципів формування у бухгалтерському обліку 

інформації про зобов‟язання та її розкриття у фінансовій звітності 

5.1. Станом на 31.12.2012 року Товариство не має      довгострокових зобов‟язань.   

5.2. Станом на 31.12.2012 р.   кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить  

48‟691,0 тис. грн. 

 5.3. Поточні зобов‟язання  станом на 31.12.2012 р. становлять за розрахунками: 

•  з одержаних авансів                    -            1‟258,0 тис. грн. 

•  з бюджетом                                   -               366,0 тис. грн. 

•  з оплати праці                              -                  16,0 тис. грн. 

5.4. Інші поточні зобов‟язання  складають        1‟047,0 тис. грн. 

5.5. Доходи майбутніх періодів  відсутні. 



 

 

6. Результати  перевірки відповідності розкриття інформації про   правильність визначення 

структури, призначення власного капіталу 

6.1. Станом на 31.12.2012 р. власний капітал Товариства має таку структуру: 

- Статутний капітал                 –                                             1‟419,0    тис. грн. 

- Інший додатковий капітал   –                                           58‟113,0   тис. грн. 

- Резервний капітал                 –                                             8‟081,0    тис. грн. 

- Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -     59‟941,0    тис. грн.  

- Неоплачений капітал             -                                                    0,0     тис. грн. 

Всього власний капітал Товариства складає   –           127‟554,0     тис. грн. 

Таким чином, станом на   31.12.2012 р.  власний капітал   (чисті активи)    складає 127‟554‟000,0  (Сто 

двадцять сім мільйонів  п‟ятсот п‟ятдесят чотири   тисячі)  гривень. 

Вартість чистих активів Товариства розрахована у відповідності до «Методичних рекомендацій щодо 

визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», схвалених рішенням Державної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 р. №485, і  відповідає вимогам статті 155 

Цивільного кодексу України  від 16.01.2003 р. №435-IV (із змінами та доповненнями).   

 

7. Перевірка обліку фінансових результатів Товариства, що відображені у фінансовій звітності 

Формування доходів  здійснюється згідно діючого законодавства України та П(С)БО 15 «Доходи». 

Правильність визначення складу доходів Товариства підтверджується первинними документами.  

 Відповідно до наданих для перевірки документів в  2012 р. Товариство господарську діяльність   

проводило, доход  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   (р.010 Звіту про 

фінансові результати (ф. № 2) за   2012 р. становить 143‟324,0 тис. грн., в тому числі податок на 

додану вартість – 23‟887,0 тис. грн. Інші вирахування з доходу - 1‟126,0 тис.грн. Інші операційні 

доходи – 9‟459,0 тис. грн. Інші  фінансові доходи  - 733,0 тис. грн. 

 Формування витрат здійснюється згідно діючого законодавства України та П(С)БО 16 «Витрати». 

Правильність визначення складу витрат Товариства підтверджується первинними документами.  

   За    2012 рік Товариство відобразило  адміністративні витрати ( р. 070)  в сумі  5‟196,0 тис. грн., 

інші операційні витрати ( р. 090) -  6‟556,0 тис. грн. та відобразило   прибуток  в сумі 4‟125,0 тис. грн. 

в формі  Звіту про фінансові результати (р. 170).  Податок на прибуток від звичайної діяльності 

становить 2‟141,0 тис. грн. (р. 180 ф. № 2). Фінансовий результат (р. 190) прибуток  становить 1‟984,0 

тис. грн. Надзвичайні доходи (р. 200 ф. № 2) становлять 477,0 тис. грн. Чистий прибуток за 2012 р. 

2‟461,0 тис. грн. 

    На основі вищевикладеного аудитори  констатують, що статті балансу Товариства  станом на 

31.12.2012 р. та показники «Звіту про фінансові результати» за   2012 рік  в цілому відповідають 

первинним документам, даним аналітичного та синтетичного обліку, чинному законодавству та 

існуючим нормативам. 

    Загальні висновки про результати діяльності ПрАТ  «Броварське ШБУ № 50»  за    2012 рік  

зроблені вірно, що підтверджується  даними обліку та первинними документами.  

 

8.Результати перевірки відповідності розкриття інформації у фінансовій звітності Товариства 

Фінансова звітність Товариства за 2012 р. складається з Балансу, Звіту про фінансові результати, 

Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та  Приміток до річної фінансової 

звітності. 

Результати перевірки відповідності розкриття інформації за видами активів, зобов‟язань і власного 

капіталу за даними Балансу Товариства станом на  31.12.2012 р. встановленим нормативам 

бухгалтерському обліку наведено  відповідно в розділах  4,5,6 даного аудиторського висновку. На  

підставі проведеної перевірки аудитори роблять висновок про відповідність розкриття інформації в 

Балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. вимогам П(с)БО 2 «Баланс». 

Результати перевірки відповідності розкриття інформації у Звіті про фінансові результати за 2012 р. 

встановленим нормативам бухгалтерському  обліку наведено в   розділі 7 даного аудиторського 

висновку. На  підставі проведеної перевірки аудитори роблять висновок про відповідність розкриття 

інформації у Звіті про фінансові результати  за  2012 р. вимогам П(с)БО 3 «Звіт  про фінансові 

результати». 

Діяльність Товариства розподілена на операційну та інвестиційну   для складання Звіту про рух 

грошових коштів. Дані щодо руху  грошових коштів відповідають даним бухгалтерського обліку. На 

підставі проведеної перевірки аудитори роблять висновок про відповідність розкриття інформації у 

Звіті про рух грошових коштів Товариства за 2012 р.  вимогам П(с)БО 4 «Звіт  про рух грошових 

коштів». 

Інформація про призначення та умови використання кожного з елементів власного капіталу 



 

Товариства розкривається у Звіті про власний капітал за 2012 р. Результати перевірки відповідності 

розкриття інформації у Звіті про власний капітал за 2012 р. встановленим нормативам 

бухгалтерському  обліку наведено в   розділ  6 даного аудиторського висновку. На  підставі 

проведеної перевірки аудитори роблять висновок про відповідність розкриття інформації у Звіті про 

власний капітал   за  2012 р. вимогам П(с)БО 5 «Звіт про власний капітал». 

Виходячи з наслідків проведеного аудиту, аудитори підтверджують, що  надана інформація дає 

достовірне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб‟єкта перевірки. 

Форми фінансової звітності узгоджені та не містять викривлень. 

   В ході  аудиторської перевірки аудитор здійснив перевірку відповідності розкриття інформації у 

формі 5 «Примітки  до річної фінансової звітності за 2012 р.»   встановленим нормативам 

бухгалтерському  обліку    та підтверджує відповідність розкриття інформації у примітках до річної 

фінансової звітності Товариства за 2012р.   вимогам Наказу Міністерства фінансів України від 

29.11.2000 р. за № 302   «Примітки  до річної фінансової звітності». 

 

9.Стан бухгалтерського обліку та звітності 

Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Товариства 

здійснюється у відповідності із: 

• Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 

996 – XIV;  

• Постановою КМ України від 28.02.2000 р. № 419 «Про порядок представлення фінансової звітності» 

та інструктивними документами МФ України про порядок формування звітності;  

• Національними  Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО). 

Концептуальна основа фінансової звітності базується на застосуванні національних Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених законодавчими актами України, зокрема, П(С)БО 

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»  (наказ МФ України від 31.03.1999 р. № 87).  

Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, що використовувались в 

фінансово-господарській діяльності, та застосування концептуальної основи фінансової звітності, 

затвердженої Положенням про облікову політику Товариства, розглянуто принципи оцінки статей 

балансу і звітності в цілому. Перевірено взаємозв‟язок звітних даних з даними первинної облікової 

документації. Зроблено оцінку відповідності бухгалтерського обліку нормативним вимогам чинного 

законодавства по організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, та відповідність 

фактичної діяльності Товариства установчим документам. 

Для проведення аудиторської перевірки, аудитору були надані наступні документи:  

• Установчі документи, накази; 

• Виписка з ЄДР; 

• Довідка Держкомстату України з ЄДРПОУ; 

• Довідка про взяття на облік платника податків у податковій інспекції; 

• Документи бухгалтерського  обліку; 

• Фінансова звітність. 

Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну основу для формування незалежної думки 

аудитора щодо відповідності даних фінансових звітів їх концептуальній основі по окремих класах 

операцій, відсутності викривлень та достовірності фінансової звітності і викладення своєї думки в 

аудиторському висновку.   

Фінансова звітність Товариства відповідає встановленим нормативам бухгалтерського обліку, 

зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні № 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності”, №2 “Баланс”, № 3 “Звіт про фінансові результати”, затвердженими наказам 

Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87, та № 6 “Виправлення помилок і зміни у 

фінансових звітах”, затверджений наказам Міністерства фінансів України від 28.05.1999 року № 137. 

 

  10. Розкриття додаткової інформації про емітента      

  10.1. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на 

фінансово-господарський стан емітента та  призвести  до  значної  зміни  вартості  його  цінних 

паперів, визначених частиною першою статті 41  Закону  України  "Про  цінні папери та фондовий 

ринок" 

   У 2012 році Товариство розкривало особливу інформацію про емітента, визначену ч.І статті 41 

„Особлива інформація про емітента” Закону  України  "Про  цінні папери та фондовий ринок" № 

3480-IV від 23 лютого 2006 р.(із змінами і доповненнями).  Вид особливої інформації -  відомості про 

зміну власників  акцій, яким належить 10 і  більше  відсотків голосуючих акцій.  Інших дій, 

визначених ч.І статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», не відбувалося.  

 



 

10.2.  Виконання значних правочинів  

 Виконання  значних  правочинів  (10  і більше відсотків вартості активів Товариства за даними 

останньої річної  фінансової звітності) у звітному 2012 році  здійснювалось відповідно   до Статуту 

Товариства та рішення загальних зборів акціонерів. Аудитори висловлюють думку щодо 

відповідності  порядку виконання значних правочинів Товариством вимогам Закону України «Про 

акціонерні товариства». 

 

10.3. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього  аудиту  

вимогам законодавства 

     Протягом звітного року в Товаристві функціонували  наступні органи корпоративного управління:  

:загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Дирекція; Ревізор.  Статутом Товариства встановлено 

склад органів корпоративного управління: Дирекція – Генеральний директор та члени Дирекції, 

Наглядова рада – Голова та члени Наглядової ради, Ревізор – одноособово. Кількісний склад 

сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та  рішенням загальних 

зборів акціонерів.  

     Емітент не відноситься ні до фінансових установ, ні до професійних учасників ринку цінних 

паперів, для яких є обов‟язковим створення служби внутрішнього аудиту.  Створення служби 

внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства.  

     Аудитори висловлюють думку щодо відповідності  стану корпоративного управління Товариства 

вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

10.4. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства 

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

розуміння суб‟єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як 

цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння 

суб‟єкта господарювання і його середовища», аудитори не отримали доказів стосовно суттєвого 

викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства. 

 

11. Аналіз фінансового стану Товариства 

Довідка про фінансовий стан Товариства, яка додається до аудиторського висновку, містить 

визначення коефіцієнтів, на підставі яких здійснюється аналіз фінансового стану підприємства. З 

розрахованих коефіцієнтів ліквідності тільки загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття) 

вище нормативного, інші  коефіцієнти -  проміжний коефіцієнт та абсолютної ліквідності – нижче 

нормативних. Коефіцієнт покриття зобов‟язань власним капіталом (фінансування) відповідає 

нормативному значенню, тобто, забезпеченість заборгованості власними коштами у межах норми. 

Коефіцієнт фінансової незалежності відповідає нормативному, що свідчить про те, що фінансування 

діяльності за рахунок залучених коштів здійснюється у межах норм.  

 

     Висловлення думки (звіт незалежного аудитора) 

Аудиторами проведений аудит фінансової звітності Приватного акціонерного Товариства 

«Броварське шляхово-будівельне управління № 50» станом на 31 грудня 2012 року, а саме: «Баланс 

на 31 грудня 2012 р.» (Форма  № 1), «Звіт про фінансові результати за 2012 р.» (Форма № 2), «Звіту 

про рух грошових коштів за 2012 р.» (Форма №3), «Звіт про власний капітал за 2012 р.» (Форма №4) 

та «Примітки до фінансової звітності за 2012 р.» (Форма №5) /форми фінансової звітності додаються 

/. Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для 

висловлення незалежної думки. Інформація, що була отримана для перевірки, дає дійсне і повне 

уявлення про реальний склад активів, зобов‟язань та капіталу  Приватного акціонерного товариства 

«Броварське шляхово-будівельне управління № 50». У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які 

стосуються неучасті аудиторів в інвентаризації активів, зобов'язань у звітному періоді, ми не можемо 

дати висновок по вказаних моментах, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову 

звітність та стан справ Товариства в цілому. 

На думку аудиторів, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах,   

фінансовий стан Приватного акціонерного Товариства «Броварське шляхово-будівельне управління 

№ 50» станом на 31 грудня 2012 року  згідно з принципами бухгалтерського обліку, які є 

загальноприйнятими в юрисдикції  Товариства. Висновок є умовно-позитивним. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Приватне підприємcтво «Аудиторська консалтингова компанія «Міжнародний стандарт», свідоцтво 

Аудиторської палати України про внесення в реєстр суб‟єктів аудиторської діяльності № 4314, 



 

видане згідно рішення АПУ № 207/3 від 29 жовтня 2009 р., строк дії з 29.10.2009 р. до 29.10.2014 р. 

Код за ЄДРПОУ 34880853.Місцезнаходження: вул. Костянтинівська, 64, офіс 313, м. Київ, 

04080.Телефон/факс: (044) 383-31-91. 

Свідоцтво про внесення ПП «Аудиторська консалтингова компанія «Міжнародний стандарт» до 

Реєстру аудиторів, які можуть здійснювати перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність 

на ринку цінних паперів, видане 15.02.2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку, реєстраційний № 165, свідоцтво серії АБ  № 001298 від 15.02.2011 р.,строк дії з 15.02.2011 р.  

до  29.10.2014 р. 

Договір  на проведення аудиту  № ШБУ-28/12/12-Д від 28.12.2012 р. Місце проведення аудиту: м. 

Бровари, вул. Кутузова, 2 А. Дата початку перевірки      - «11»  березня 2013 р. Дата закінчення 

перевірки  - «22»  березня  2013 р. 

 

Директор ПП «Аудиторська консалтингова компанія «Міжнародний стандарт» 

 (сертифікат № 004834)    ______________  Р.В.Пранничук  

 Аудитор                            ______________   Б.І.Пранничук 

Дата видачі аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) 29.03.2013 року. 

 

Додатки: 

 1. Довідка про фінансовий стан  ПрАТ « Броварське шляхово-будівельне управління  № 50»  станом 

на 31.12.2012 р. 

 2. «Баланс»   Форма № 1  

 3. «Звіт про фінансові результати»       Форма № 2 

 4.  «Звіт про рух грошових коштів»      Форма № 3  

 5. «Звіт про власний капітал»                Форма № 4 

 6.  Примітки до фінансової звітності    Форма № 5.                                                                                    

                                                                                           Додаток №1 

             ДОВІДКА  про фінансовий стан   

ПрАТ   «Броварське шляхово-будівельне управління № 50» станом на 31.12.2012 р.  

Показники             На 31.12.2012 р.        Примітки 

1.Коефіцієнти ліквідності: 

1.1.Загальний (коефіцієнт покриття) 1.1.= II розділ активу балансу /  IV розділ пасиву балансу 

 122046/ 51378= 2,38     N>2;  Показник вище нормативного   

1.2.Проміжний  1.2.= сума рядків 150-250 / IV розділ пасиву балансу    

 47973/ 51378= 0,93       N>1; Показник нижче  нормативного 

1.3.Абсолютної ліквідності 1.3.=Грошові кошти  (сума рядків 230-240 активу  балансу / IV розділ 

пасиву балансу 

5266 / 51378= 0,10        N>0,5;  Показник нижче нормативного   

2. Коефіцієнт покриття  зобов‟язань власним капіталом (фінансування): 

2  = II + III +IVрозділи пасиву балансу / I розділ пасиву балансу 

51378 /127554= 0,40  N<1,0;  забезпеченість заборгованості власними коштами відповідає 

нормативній 

3. Коефіцієнт фінансової незалежності: 3 = I розділ пасиву балансу / I+ II + III розділи активу балансу 

127554/178682= 0,71  N>0,5;  обсяги залучених джерел у межах норми 

4. Коефіцієнт ефективності використання активів: 4 =  балансовий прибуток  (форма 2) / всього за 

активами  балансу 

2461 / 178932 = 0,013 N = Зростання  Коефіцієнт збільшився порівняно з  коефіцієнтом за 2011 р. 

5. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу): 

5 = балансовий прибуток (форма 2) / I розділ пасиву балансу  

2461 / 127554= 0,019  N = Зростання  Коефіцієнт збільшився порівняно з  коефіцієнтом за 2011 р. 

         Аудитор                                                      ______________               Б.І.Пранничук 

Інформація про основні види продукції або послуг 

      Основні види продукції або послуг -  будiвництво, реконструкцiя та ремонт автошляхiв, 

благоустрiй територiй та житлових районiв, виготовлення асфальтобетонної сумiшi.  Усi види 

виробничої дiяльностi є перспективними. 

       Виробництво залежить вiд сезонних змiн: у перiод з грудня  по березень проводяться ремонтнi 

роботи автотранспорту та дорожньо-будiвельної технiки, навчання персоналу.  

       Тоариство має 37-рiчний досвiд будiвництва магiстральних автомобiльних  дорiг. 

       Пiдприємство спiвпрацює з постiйним замовником - Державною службою Автомобiльних дорiг 

України, а також розширює коло приватних замовникiв. Основнi ринки збуту - Київська, Волинська, 



 

Одеська, Житомирська областi.  

       Джерелами постачання основних будiвельних матерiалiв є:  

   -  щебеню - Коростенський кар'єр Житомирської областi; 

   -  бiтуму - Кременчуцький, Херсонський нафтопереробнi заводи, завод м.Мозир Республiки 

Бiлорусь. 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років 
     За останні п'ять років  було придбано земельну ділянку вартістю 1502 тис.грн., а також регулярно  
придбавались машини та обладнання, транспортні засоби. 

Інформація про основні засоби емітента 
        Основні засоби використовуються за місцезнаходженням товариства та на об'єктах будівництва.  
Пiдприємство має значний технiчний потенцiал для нарощування освоєння капiталовкладень. 
        У 2009 році відбулась заміна електричного обладнання асфальтобетонних заводів на менш 

енергоємне.      

        Станом на 31.12.2012 р. первісна вартість основних засобів складає  306182 тис.грн., сума 

нарахованого зносу 249940 тис.грн., залишкова вартість основних засобів 56242 тис.грн. 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента 
     Останнiм часом створюється мережа мiжнародних транспортних коридорiв, яка характеризує 

становлення України як транспортної держави. Прагнення колективу будувати дороги європейського 

класу заставляє  працювати над вдосконаленням технологiчних процесiв, впровадженням сучасних 

матерiалiв для пiдсилення дорiг i мостiв з метою  дотримання  мiжнародних нормативiв.   
       Разом з тим, залишаються наступнi проблеми:  
   - вiдсутнiсть низки законiв, що впливають на фiнансування та дiяльнiсть дорожньої галузi України; 
   - недостатня кiлькiсть навчальних закладiв, якi готують менеджерiв та спецiалiстiв середньої та 

нижчої ланки (механiзаторiв); 
  - надмiрна кiлькiсть перевiрок контролюючих органiв; 
  - погiршення якостi проектної документацiї; 
  - недостатнiсть бюджетного фiнансування галузi. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій 
      Виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства за звiтний перiод не було. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента 
    Форма фiнансування змiшана, а саме: державне замовлення, мунiципальнi кошти, приватнi кошти, 

власнi кошти. 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) 
    Укладених, але ще не виконаних договорiв немає. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік 
  ПрАТ "Броварське ШБУ №50" планує брати участь у тендерах на будiвництво європейських 

транспортних коридорiв, якi проходитимуть через територiю України, у тендерах на будiвництво 

iнших транспортних об'єктiв. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 

       Підприємство прагне до запровадження наукових досягнеь  у практику будівництва автодоріг.   

Спiльно з ДерждорНДI  розробляються технологiї приготування асфальтобетонної сумiшi з 

поверхневоактивною добавкою.  Проте в  цілому  ще  недостатньо наукових розробок у галузi 

дорожнього будiвництва. 
 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент 
      Судових справ, стороною яких виступає емітент, немає. 
          

Інша інформація 
         Приватне акціонерне товариство „Броварське шляхово-будівельне управління №50” є 

конкурентоспроможним, виконує контракти з високою якістю робіт, про що свiдчать участь i вихiд у 

фiнал в номiнацiї "Малi i середнi пiдприємства" Європейських конкурсiв якостi у 1999 та 2000 рр. 

Пiдприємство утримує лідируючі позиції на ринку за рахунок підвищення якостi, зниження цiни 

послуг, скорочення строків  виконання робіт, надiйностi партнерських стосунків. 



 

 

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

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 Найменування основних засобів Власні основні засоби  Орендовані основні засоби  Основні засоби, 

всього  
 (тис.грн.) (тис.грн.) (тис.грн.) 

 на початок  на кінець  на початок  на кінець  на початок  на 

кінець  
 періоду періоду періоду періоду періоду періоду 

1.Виробничого призначення: 58637 55467 0 0 58637 55467 
  будівлі та споруди 15384 14594 0 0 15384 14594 
  машини та обладнання 34580 32590 0 0 34580 32590 
  транспортні засоби 7171 6781 0 0 7171 6781 
  інші 1502 1502 0 0 1502 1502 
2.Невиробничого призначення:  718 775 0 0 718 775 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 718 775 0 0 718 775 
Усього 59355 56242 0 0 59355 56242 
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):  
будівлі і споруди - 50-60 років; машини і обладнання - 7-10 років; транспортні засоби - 10-15 років; інші - 5-7 

років.  
 
Первісна вартість основних засобів: 306182 тис.грн. 
Ступінь зносу основних засобів: 81,63 %, в тому числі будинки та споруди - 74,65 %, машини і обладнання - 

79,63 %, транспортні засоби - 91,94 %, інші - 73,89 %. 
Ступінь використання основних засобів: 100 %.   
Сума нарахованого зносу:  249940 тис.грн. 
 

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені тим, що за рік були придбані основні засоби на суму 199  
тис.грн, вибуло основних засобів на суму 23 тис.грн. за первісною вартістю.  
 

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на використання майна емітента  

немає. 

 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 Найменування За звітний період За попередній період 
 показника 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.  127554 125093 
Статутний капітал (тис. грн.) 1419 1419 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 1419 1419 
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та  
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих  
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової 

звітності).  

 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 

звітного періоду становить 126135 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 

активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 126135 

тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець  
попереднього періоду становить 123674 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю 

чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду 

становить 123674 тис.грн.  
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного 

капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 



 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 
 Види зобов„язань Дата виникнення Непогашена  Відсоток за  Дата 

погашення 
 частина боргу  користування  
 (тис.грн.) коштами (% річних) 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:         
д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 

 

Зобов‟язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі: X 0 X X 
за облігаціями (за кожним власним  
випуском): 

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 

за іпотечними цінними паперами (за  X 0 X X 
кожним власним випуском): 

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним  X 0 X X 
випуском): 

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі X 0 X X 
 за похідними цінними паперами) (за  
кожним видом): 

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 

за фінансовими інвестиціями в  X 0 X X 
корпоративні права (за кожним видом): 

д/н 01.01.1900 0 X 01.01.1900 

Податкові зобов‟язання X 366 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 
Інші зобов‟язання X 51012 X X 
Усього зобов‟язань X 51378 X X 
Опис: д/н 

 

 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 N Основний  Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
 з/п вид  
  продукції у  у грошовій  у  у натуральній у грошовій  у  
 натуральній  формі  відсотках   формі  формі  відсотках  
 формі  (тис. грн.) до всієї  (фізична  (тис. грн.) до всієї  
 (фізична  виробленої од. вим.) реалізо- 
 од. вим.)  продукції ваної  
 продукції 
         Будівельно-             0 118311 100           0 118311 100 
 монтажні роботи 

 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
 N Склад витрат Відсоток від 
 з/п  загальної  
  собівартості  
 реалізованої 
  продукції (у 
  відсотках) 
1.  Матеріальні витрати (газ, електроенергія, щебінь, бітум,  залізобетонні конструкції, інші) 54,66 

 2    Витрати на оплату праці 13,66 



 

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

 Дата  Дата  Вид інформації 
 виникнення  оприлюднення  
 події Повідомлення  
 у стрічці новин 

 1 2 3 
 23.03.2012 26.03.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків  
 голосуючих акцій 

 

 Інформація про стан корпоративного управління 
  
 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
  № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
 1 2012 1 0 
 2 2011 2 1 
 3 2010 2 1 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
    Так  Ні 
Реєстраційна комісія X 
Акціонери X 
Реєстратор X 
Депозитарій X 
Інше (запишіть) д/н 

 

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

    Так  Ні 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
    Так  Ні 
Підняттям карток X 
Бюлетенями (таємне голосування) X 
Підняттям рук X 
Інше (запишіть) д/н 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 
    Так  Ні 
Реорганізація X 
Внесення змін до статуту товариства X 
Прийняття рішення про зміну типу товариства X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X 
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про  X 
припинення їх повноважень 

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

Інше (запишіть) д/н 

 

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

 

 

 



 

 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
Який склад наглядової ради (за наявності)? 
   (осіб) 
Кількість членів наглядової ради 3 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків  акцій 3 
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0 

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

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
   Так Ні 
Стратегічного планування X 
Аудиторський X 
З питань призначень і винагород X 
Інвестиційний X 
Інше (запишіть) д/н 

 

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
   Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X 
Інше (запишіть) д/н 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
   Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту X 
Особисті якості (чесність, відповідальність) X 
Відсутність конфлікту інтересів X 
Граничний вік X 
Відсутні будь-які вимоги X 
Інше (запишіть) д/н 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 

правами  та обов'язками? 

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

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

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

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

Інше (запишіть) д/н 

 

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

Кількість членів ревізійної комісії, осіб. 1 

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

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

   Загальні збори Засідання Засідання 
  акціонерів наглядової ради правління 

Члени правління (директор) ні ні так 
Загальний відділ ні ні ні 



 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) ні так ні 
Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 
Секретар правління ні ні ні 
Секретар загальних зборів ні ні ні 
Секретар наглядової ради ні ні ні 
Корпоративний секретар так ні ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з  ні ні ні 
акціонерами 

Інше: д/н ні ні ні 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів  
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
                                                                                Загальні      Наглядова Виконавчий  Не належить                                                                                                                                                                                 
 збори  рада орган до  
 акціонерів компетенції  
 жодного  
 органу 

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні 
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи  так ні ні ні 
бюджету 

Обрання та відкликання голови правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової ради так ні ні ні 
Обрання та відкликання членів наглядової ради так ні ні ні 
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні 
Визначення розміру винагороди для голови та членів  ні ні ні ні 
правління 

Визначення розміру винагороди для голови та членів  ні ні ні ні 
наглядової ради 

Прийняття рішення про притягнення до майнової  ні так ні ні 
відповідальності членів правління 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення  ні так ні ні 
власних акцій 

Затвердження аудитора ні ні так ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні так ні ні 

 

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

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

 Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
   Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду X 
Положення про виконавчий орган (правління) X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X 
Положення про ревізійну комісію X 
Положення про акції акціонерного товариства X 
Положення про порядок розподілу прибутку X 
Інше (запишіть) Положення про інформаційну політику,  
 Кодекс корпоративного управління 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 
   Інформація  Публікується у пресі,  Документи  Копії  Інформація  
                                                   розповсюджується   оприлюднюється в надаються для  документів розміщується                     
                                                               на загальних загальнодоступній ознайомлення           надаються на на власній  
 зборах інформаційній базі  безпосередньо  запит  інтернет- 
 даних ДКЦПФР про  в акціонерному акціонера сторінці  
 ринок цінних паперів   товаристві акціонерного товариства 



 

Фінансова звітність, результати  ні так так так так 
діяльності 

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

Інформація про склад органів  ні так ні ні так 
управління товариства 

Статут та внутрішні документи ні ні так ні ні 
Протоколи загальних зборів  ні ні так ні ні 
акціонерів після їх проведення 

Розмір винагороди посадових  ні ні ні ні ні 
осіб акціонерного товариства 

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 

зовнішнім  
аудитором протягом останніх трьох років? 

   Так Ні 
Не проводились взагалі X 
Менше ніж раз на рік X 
Раз на рік X 
Частіше ніж раз на рік X 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
   Так Ні 
Загальні збори акціонерів X 
Наглядова рада X 
Правління або директор X 
Інше (запишіть) д/н 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так 
З якої причини було змінено аудитора? 
   Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень X 
Не задовольняли умови договору з аудитором X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X 
Інше (запишіть) Замість аудитора -приватного підприємця ГУК І.О. товариство почало працювати з 

аудиторською фірмою ТОВ Аудиторська фірма "Аудит і судово-бухгалтерська експертиза", у якій 

працювала  аудитор Гук І.О., а згодом з Приватним підприємством «Аудиторська консалтингова 

компанія «Міжнародний стандарт» 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому  
році? 

   Так Ні 
Ревізійна комісія  X 
Наглядова рада X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
Стороння компанія або сторонній консультант X 
Перевірки не проводились  X 
Інше (запишіть) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 
   Так Ні 
З власнї ініціативи X 
За дорученням загальних зборів X 
За дорученням наглядової ради X 
За зверненням виконавчого органу X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X 
Інше (запишіть) д/н 

 

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

 



 

 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

   Так   Ні 
Випуск акцій X 
Випуск депозитарних розписок X 
Випуск облігацій X 
Кредити банків X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X 
Інше (запишіть) д/н 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 
Не визначились X 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж  ні 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у  так 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) 

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

Не задовольняв професійний рівень особи ні 
Не задовольняли умови договору з особою ні 
Особу змінено на вимогу: 
акціонерів ні 
суду ні 
Інше (запишіть) У зв' язку з дематеріалізацією випуску акцій у 2010 році 

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління  24.01.2011  
вкажіть дату його прийняття: 

яким органом  Загальні збори акціонерів 
управління прийнятий: 

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

укажіть яким чином  д/н 
його оприлюднено: 

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

причини такого відхилення протягом року 

 д/н 
 



 

КОДИ 

Дата 2013.01.01 

Підприємство 
Приватне  акціонерне товариство "Броварське шляхово-

будівельне управління №50" 
за ЄДРПОУ 

05408668 

Територія БРОВАРИ за КОАТУУ 3210600000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство 

за КОПФГ 

230 

Орган 

державного 

управління 

Не визначено 

за СПОДУ 

0 

Вид економічної 

діяльності 

Будівництво доріг і автострад 
за КВЕД 

42.11 

Середня 

кількість 

працівників (1) 

281 

 

 

Одиниця виміру тис.грн.  

Адреса 
вул. Кутузова, 2-а, м. Бровари, Броварський, Київська 

область, 07400 

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

За положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

За міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 
станом на 31.12.2012 p. 

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001 

 

Актив 

Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи:    

    залишкова вартість 010 46 35 

    первісна вартість 011 88 95 

    накопичена амортизація 012 (42) (60) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 104 104 

Основні засоби:    

    залишкова вартість 030 59355 56242 

    первісна вартість 031 303439 306182 

    знос 032 (244084) (249940) 

Довгострокові біологічні активи:    

    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

    первісна вартість 036 0 0 

    накопичена амортизація 037 (0) (0) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 255 255 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

    знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 59760 56636 

II. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100 39010 42099 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 13704 31783 

Готова продукція 130 0 191 

Товари 140 0 0 



 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

    чиста реалізаційна вартість 160 99218 37245 

    первісна вартість 161 99218 37245 

    резерв сумнівних боргів 162 (0) (0) 

Дебіторська заборгованість за рахунками:    

    за бюджетом 170 6 212 

    за виданими авансами 180 1072 3148 

    З нарахованих доходів 190 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 466 2102 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    В національній валюті 230 2804 5266 

    У тому числі в касі 231 0 2 

    В іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 3273 0 

Усього за розділом II 260 159553 122046 

III. Витрати майбутніх періодів 270 1347 0 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 250 250 

Баланс 280 220910 178932 

 

Пасив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 1419 1419 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 58113 58113 

Резервний капітал 340 8081 8081 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 57480 59941 

Неоплачений капітал 360 (0) (0) 

Вилучений капітал 370 (0) (0) 

Накопичена курсова різниця 375 (0) (0) 

Усього а розділом I 380 125093 127554 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення таких витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0 

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 

резерва 
416 (0) (0) 

Вписуваний рядок 417 0 0 

Вписуваний рядок 418 0 0 

Цільове фінансування(2) 420 0 0 

Усього за розділом II 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання    

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов‟язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов‟язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов‟язання 470 0 0 

Усього за розділом ІІІ 480 0 0 

IV. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов‟язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 86836 48691 

Поточні зобов‟язання за розрахунками:    

    З одержаних авансів 540 57 1258 

    З бюджетом 550 4919 366 

    З позабюджетних платежів 560 0 0 

    зі страхування 570 0 0 



 

    З оплати праці 580 24 16 

    З учасниками 590 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов‟язання, пов‟язані з необоротними активами та групами 

вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов‟язання 610 5 1047 

Усього за розділом IV 620 91841 51378 

V. Доходи майбутніх періодів 630 3976 0 

Баланс 640 220910 178932 

__________ 

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

галузі статистики. 

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0. 

 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Гавриленко Віктор Федорович  

 

Головний бухгалтер   Луньова Ліна Вікторівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОДИ 

Дата 2013.01.01 

Підприємство 
Приватне  акціонерне товариство "Броварське 

шляхово-будівельне управління №50" 
за ЄДРПОУ 

05408668 

Територія БРОВАРИ за КОАТУУ 3210600000 

Орган державного 

управління 

Не визначено 
за СПОДУ 

0 

Організаційно-правова 

форма 

господарювання 

Акціонерне товариство 

за КОПФГ 

230 

Вид економічної 

діяльності 

Будівництво доріг і автострад 
за КВЕД 

42.11 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v   

за міжнародними стандартами фінансової звітності    

Одиниця виміру тис.грн.   
 

Звіт про фінансові результати 

за 2012 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 143324 263687 

Податок на додану вартість 015 (23887) (43948) 

Акцизний збір 020 (0) (0) 

 025 (0) (0) 

Інші вирахування з доходу 030 (1126) (4392) 

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

послуг) 
035 118311 215347 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (112623) (225774) 

Валовий прибуток: 

   прибуток 
050 5688 0 

   збиток 055 (0) (10427) 

Інші операційні доходи 060 9459 26873 

   у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 (5196) (6006) 

Витрати на збут 080 (0) (0) 

Інші операційні витрати 090 (6556) (21145) 

   у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

091 (0) (0) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

   прибуток 
100 3395 0 

    збиток 105 (0) (10705) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 733 1583 

Інші доходи(1) 130 0 0 

Фінансові витрати 140 (0) (0) 

Втрати від участі в капіталі 150 (0) (0) 

Інші витрати 160 (3) (91) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 



 

 2 3 4 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

   прибуток 
170 4125 0 

    збиток 175 (0) (9213) 

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 

припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 

припинення діяльності 

177 (0) (0) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  (2141) (776) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

   прибуток 
190 1984 0 

    збиток 195 (0) (9989) 

Надзвичайні: 

   доходи 
200 477 0 

    витрати 205 (0) (0) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 (0) (0) 

Частка меншості 215 (0) (0) 

Чистий: 

   прибуток 
220 2461 0 

    збиток 225 (0) (9989) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 (0) (0) 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 61559 188218 

Витрати на оплату праці 240 15387 18845 

Відрахування на соціальні заходи 250 5687 7337 

Амортизація 260 5895 4859 

Інші операційни витрати 270 29291 12521 

Разом 280 117819 231780 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 71136 71136 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 71136 71136 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 320 34,6 -140,42 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

(грн.) 
330 34,6 -140,42 

Дивіденди на одну просту акцію (грн.) 340 0 0 

__________ 

 (1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0. 

 

Примітки: д/н 

 

 

Керівник    Гавриленко Віктор Федорович  

 

Головний бухгалтер   Луньова Ліна Вікторівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОДИ 

Дата 2013.01.01 

Підприємство 
Приватне  акціонерне товариство "Броварське шляхово-

будівельне управління №50" 
за ЄДРПОУ 

05408668 

Територія БРОВАРИ за КОАТУУ 3210600000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство 

за КОПФГ 

230 

Вид економічної 

діяльності 

Будівництво доріг і автострад 
за КВЕД 

42.11 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v   

за міжнародними стандартами фінансової звітності    

Одиниця виміру тис.грн.   

 

Звіт про рух грошових коштів 

за 2012 рік 

 Форма N 3 Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності    

                    Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
010 167116 173683 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 23769 73337 

Повернення авансів 030 0 2175 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 130 60 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 17 

Інші надходження 080 160 1055 

                    Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
090 126762 177108 

Авансів 095 31288 58838 

Повернення авансів 100 0 1218 

Працівникам 105 13412 15740 

Витрат на відрядження 110 200 811 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 3431 2734 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 2457 764 

Відрахувань на соціальні заходи 125 7578 8143 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
130 2590 2852 

Цільових внесків 140 0 0 

Інші витрачання 145 1529 1967 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1928 -19848 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1928 -19848 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 

діяльності 
   

Реалізація: 

    фінансових інвестицій 
180 0 0 

    необоротних активів 190 0 0 

    майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

    відсотки 
210 733 1583 

    дивіденди 220 0 0 



 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

    фінансових інвестицій 
240 0 0 

    необоротних активів 250 199 7070 

    майнових комплексів 260 0 0 

Інші платежі 270 0 0 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 534 -5487 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 534 -5487 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 0 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 0 0 

Сплачені дивіденди 350 0 0 

Інші платежі 360 0 0 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 

Чистий рух коштів за звітній період 400 2462 -25335 

Залишок коштів на початок року 410 2804 28139 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 5266 2804 

 

 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Гавриленко Віктор Федорович  

 

Головний бухгалтер   Луньова Ліна Вікторівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОДИ 

Дата 2013.01.01 

Підприємство 
Приватне  акціонерне товариство "Броварське шляхово-будівельне 

управління №50" 
за ЄДРПОУ 

05408668 

Територія БРОВАРИ за КОАТУУ 3210600000 

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0 

Організаційно-правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство 
за КОПФГ 

230 

Вид економічної діяльності Будівництво доріг і автострад за КВЕД 42.11 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v    

за міжнародними стандартами фінансової звітності     

Одиниця виміру тис.грн.   

 

Звіт про власний капітал 
за 2012 рік 

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 

рядка 

Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 1419 0 0 58113 8081 57480 0 0 125093 

Коригування:           

Зміна облікової політики 020 0 0 0  

0 

0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року 

050 1419 0 0 58113 8081 57480 0 0 125093 

 

Переоцінка активів:           

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних засобів 070 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

Дооцінка незавершеного 

будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 

будівництва 

090 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

Дооцінка нематеріальних 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

активів 

Уцінка нематеріальних 

активів 

110 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 

130 0 0 0 0 0 2461 0 0 2461 

Розподіл прибутку:           

Виплати власникам 

(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Внески учасників:           

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений 

акцій (часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі:           

Списання невідшкодованих 

збитків 
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані 

активи 
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 2461 0 0 2461 

Залишок на кінець року 300 1419 0 0 58113 8081 59941 0 0 127554 

Примітки:д/н                                                    Керівник  Гавриленко Віктор Федорович Головний бухгалтер Луньова Ліна Вікторівна 

КОДИ 

Дата 2013.01.01 



 

Підприємство  за ЄДРПОУ 05408668 

Територія БРОВАРИ за КОАТУУ 3210600000 

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0 

Організаційно-правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство 
за КОПФГ 

230 

Вид економічної діяльності Будівництво доріг і автострад за КВЕД 42.11 

Одиниця виміру тис.грн.   

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за 2012 pік 

I. Нематеріальні активи Форма N 5 Код за ДКУД 1801008 

Групи нематеріальних активів 
Код  

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка 

-) 

Вибуло за рік 
Нарахова

но 

амортиза

ції за рік 

Втрати 

від 

зменшен

ня 

кориснос

ті за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

первісна 

(пероціне

на) 

вартість 

накопи-

чена 

аморти-

зація 

первісної 

(пере-

оціненої 

вартості) 

накопи-

ченої 

аморти-

зації 

первісна 

(пере-

оцінена 

вартість) 

накопи-

чена 

аморти-

зація 

первісної 

(пере-

оціненої 

вартості) 

накопи-

ченої 

аморти-

зації 

первісна 

(пере-

оцінена 

вартість) 

накопи-

чена 

аморти-

зація 

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

Права користування природними 

ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти промислової 

властивості 

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

Авторське право та суміжні з ним 

права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Інші нематеріальні активи 070 88 42 7 0 0 0 0 18 0 0 0 95 60 

Разом 080 88 42 7 0 0 0 0 18 0 0 0 95 60 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0 

II. Основні засоби 

Групи основних засобів Код  Залишок на Надійш Переоцінка Вибуло за рік Нарахова Втрати Інші зміни за рік Залишок на у тому числі 



 

рядка початок року ло за 

рік 

(дооцінка +, 

уцінка -) 

но 

амортиза

ції за рік 

від 

зменшен

ня 

кориснос

ті 

кінець року одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

знос 

первісно

ї (пере-

оціненої

) 

вартості 

зносу 

первісна 

(пере-

оцінена) 

вартість 

Знос 

первісн

ої 

(пере-

оцінено

ї) 

вартост

і 

Зносу 

первісн

а (пере-

оцінена

) 

вартіст

ь 

знос 

первісн

а (пере-

оцінена

) 

вартість 

знос 

первісн

а (пере-

оцінена

) 

вартіст

ь 

знос 

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

Земельні ділянки 100 1502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502 0 0 0 0 0 

Інвестиційна 

нерухомість 
105 

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

Капітальні витрати на 

поліпшення земель 
110 

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

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої 
120 

57294 41910 0 0 0 0 0 1057 0 267 0 57561 42967 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 158297 123717 34 0 0 14 13 3696 0 1673 0 159990 127400 0 0 0 0 

Транспортні засоби 140 83534 76363 0 0 0 0 0 1017 0 627 0 84161 77380 0 0 0 0 

Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі) 
150 

784 496 81 0 0 9 8 65 0 0 0 856 553 0 0 0 0 

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

Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 
200 

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

Тимчасові (нетитульні) 

споруди 
210 

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

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні 

матеріальні активи 
250 

2028 1598 84 0 0 0 0 42 0 0 0 2112 1640 0 0 0 0 

Разом 260 303439 244084 199 0 0 23 21 5877 0 2567 0 306182 249940 0 0 0 0 

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 

права власності 

(261) 
0 



 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

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

тощо) 

(263) 0 

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

  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0 

З рядка 260 графа 8   

  вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0 

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

З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 

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

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

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

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 0 104 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 2682 0 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних засобів 
300 84 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 7 0 

Придбання (вирощування) довгострокових 

біологічних активів 
320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 2773 104 

 

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

 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 

капіталі в: 

асоційовані підприємства 

350 

0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному капіталі інших 

підприємств 

380 

0 0 0 



 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 255 255 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 255 255 0 

 

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

      за собівартістю  

(421) 
255 

      за справедливою вартістю (422) 0 

      за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю 

(424) 0 

      за справедливою вартістю (425) 0 

      за амортизованою собівартістю (426) 0 

 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 

Операційна оренда активів 
440 0 0 

Операційна курсова різниця 450 0 0 

Реалізація інших оборотних активів 460 5473 4153 

Штрафи, пені, неустойки 470 0 48 

Утримання об'єктів житлово-комунального 

соціально-культурного призначення 
480 

0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 3986 2355 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 

0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в: 

асоційовані підприємства 

500 

0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 

Дивіденди 
530 

0 
X 

Проценти 540 X 0 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 733 0 

Г. Інші доходи та витрати 

Реалізація фінансових інвестицій 
570 

0 0 



 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 3 

Інші доходи і витрати 630 0 0 

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 

послугами) 

(631) 
0 

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

товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 
0 % 

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

продукції основної діяльності 

(633) 
0 

 

VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 2 

Поточний рахунок у банку 650 5264 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 

книжки) 
660 

0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 5266 

 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання 

яких обмежено 

(691) 
0 

 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Збільшення за 

звітний рік 

Викорис-

тано  у 

звітному 

році 

Сторновано 

використан

у суму у 

звітному 

році 

Сума 

очікуваного 

відшкодуванн

я витрат 

іншою 

стороною, що 

врахована при 

оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року 
нарахован

о 

(створено) 

додаткові 

відраху-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату 710 0 0 0 0 0 0 0 



 

відпусток працівникам 

Забезпечення наступних 

витрат на додаткове пенсійне 

забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

гарантійних зобов‟язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на реструктуризацію 
740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

зобов‟язань щодо 

обтяжливих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 780 0 0 0 0 0 0 0 

 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова 

вартість на 

кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення 

чистої вартості 

реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 37781 0 0 

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  
810 

0 0 0 

Паливо 820 1248 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 3 0 0 

Будівельні матеріали  840 0 0 0 

Запасні частини 850 2985 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 

призначення 
860 

0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані 

предмети 
880 

82 0 0 

Незавершене виробництво 890 31783 0 0 

Готова продукція 900 191 0 0 

Товари 910 0 0 0 

Разом 920 74073 0 0 



 

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

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  

     відображених за чистою вартістю реалізації  

(921) 
0 

     переданих у переробку (922) 0 

     оформлених в заставу (923) 0 

     переданих на комісію (924) 0 

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

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 250 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Всього на 

кінець року 

у т.ч. за строками не погашення  

до 12 

місяців 

від 12 до 18 

місяців 

від 18 до 36 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
940 37245 37245 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 2102 2102 0 0 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов‟язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 

винуватців за якими на кінець року не прийнято 

(позабалансовий рахунок 072) 

980 0 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 112335 

Заборгованість на кінець звітного року:   

 валова замовників 1120 0 

 валова замовникам 1130 0 

 з авансів отриманих 1140 1258 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 

незавершеними будівельними контрактами 
1160 0 



 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 2141 

Відстрочені податкові активи: 

 на початок звітного року 
1220 

0 

 на кінець звітного року 1225 0 

Відстрочені податкові зобов‟язання: 

 на початок звітного року 
1230 

0 

 на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати – усього 1240 2141 

 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1241 

2141 

     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов‟язань 1243 0 

Відображено у складі власного капіталу – усього 1250 0 

 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1251 

0 

     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов‟язань 1253 0 

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 4 

Нараховано за звітний рік 1300 5895 

Використано за рік – усього 1310 0 

в тому числі на: 

 будівництво об‟єктів 
1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення   основних засобів 1312 0 

 з них машини та обладнання 1313 0 

 придбання (створення) нематеріальних   активів 1314 0 

 погашення отриманих на капітальні   інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 

 1317 0 

 

Керівник  Гавриленко Віктор Федорович 

Головний бухгалтер Луньова Ліна Вікторівна 
 



 

 

 Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X 
б) інформація про державну реєстрацію емітента; X 
в) банки, що обслуговують емітента; X 
г) основні види діяльності; X 
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X 
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; X 
е) інформація про рейтингове агентство; 
є) інформація про органи управління емітента. 
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій  X 
(розміру часток, паїв). 

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 відсотками та більше акцій емітента. X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 
7. Інформація про дивіденди. 
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 
9. Відомості про цінні папери емітента: 
а) інформація про випуски акцій емітента; X 
б) інформація про облігації емітента; 
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 
г) інформація про похідні цінні папери; 
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 
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X 
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції. 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  X 
виникала протягом звітного періоду. 

14. Інформація про стан корпоративного управління. X 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром  
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)  
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
 змін іпотечних активів у 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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)  X 
бухгалтерського обліку 

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

27. Аудиторський висновок. X 
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами  
фінансової звітності 

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

30. Примітки:  До п.1.е)   - Рейтингові оцінки не проводились 
До п.2. Засновників - фізичних осіб немає.  
До п.5.      -  Юридичних осіб, що володіють 10% і більше акцій емітента, немає.  
До п.7.  - Дивіденди ні за  звітний, ні за  період, що передував звітному, не нараховувались і не 
 виплачувались. 
До п. 9.б)  - Облігації не розміщувались. 
До п. 9.в)  - Інших цінних паперів, або емісія яких підлягає реєстрації, не було. 
До п. 9.г)  - Похідних цінних паперів не було. 
До п. 9.г') - Викупу власних цінних паперів емітентом не було. 
До п. 9.д) - Сертифікатів цінних паперів немає, акції в бездокументарній формі. 
До п.12. - Боргових цінних паперах немає і немає гарантій третіх осіб по них. 
До пп.15-24 - Іпотечних цінних паперів немає.  
До п.28.   - Фінансової звітності за Міжнародними стандартами немає. 
До п.29.   - Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається у зв'язку з відсутністю емісії  
цільових облігацій підприємства. 

 
 

 


