2оцо,.' . *

:|
дов|дка

про результатц перев!рки публ!чцого
акц|оперногб товарцства ..н|'кпцськцй
завод с!льськогосподарського ма!ц""'оуду!"*"','

р*'Б'1} *'.,;';''

товар!'ства.

о9.04.201 2 -1 1.04.2о12

м. Ё!псин

вйомост! про !оваршсгво.
].]. |1азва' ооРесо, нцявн!с'пь ооч,рнь ц,опрц€!'спов,
|. }(орогк!

аареец)

фй!й, преос'?1авн'1ц,пв (нц3вц,

[1А1 <3авод

<Ё1жияс!льматц> заснова{1о в1дпов1дно
до р!тлештя Фонду
дер)кавного майна }кра|ни в1д 20'.вересня 1999
рощ зтрт;-дт йй"'., перетворен!1'{

державного п1длрисмства ''Ё|хинський завод

у

]]_||11!глхваян"''
с1]1ьськогосподарського

в!дкрите акц|онерве

"1й'..'.'",одарс"ко''
.'"'р/"'"'_";Ё|',""",*.й
.'"'д

матпшнобу-ц5:вагтлтя,, в!дпов!днБ
прива'гизац!то державного майт]а'',''[{ро
господарськ|
1/ в1дпов!дноот! до закону !ща!ни к[{ро

р|тпевти
:::.|:_-1],:*рь'Ф'чз]'
акц1он9рне товариство (нйинський

(протокол

}т[э9

про зм;!у

до

3акон1в

;йр3

то""й*;;|__
.'"'р''тва)) на з€|]-.шьцих
^*ц;''й
яазви
(;;ы ;;;;й.*" на

завод сйьськогосподф"*'"'

в!д 2 | '04.201|).

тщы''

щ:бл!вне

''''''будува}тня)

'11!жинськцй

_

зав0д

скорочена: []А'| "3авод ,,Ё!хинсйьматп''.
1.]-2 74!сце знахоёэюентчя ?оваршспва: 16610, 9ерн1г!вська
область' м. Ё1жин,
вул. 1цевченка. 109/].
1.1'3 (тпоптуп }|А7 ,,3аво0 ,'Ё1ас.цнсйыцо1ц,,
за[веР!2кенцй !1а зага'|ьнцх зборах
акц!опеР!в г!Ат "завод ,,}{}кинс|дьматтт', (протокол
)хгэ9 в!!!1 .1:/)61 т
р"ч;' дер)кав|{у
рееощшт|то зм!н до установн^_-д'ц'.й'*

м1сько? ради тте11!!311кот
1^:::"_'
ресотрува.'1ьного запису 063 105001 5000091.

з

1

]'р*:';-;;;;;**'

област| в1д

,"."'р,'',''
''""р

1я.о!:от:р'ц,

сдиного державяого рееотру |орид1!ч!{!{ ос!6
та ф1зивнто< ос|бг11дприсмц|в
-'-_'_1т]"11видане виконавчим ком!тетом
й1хинськот м1ськ!т ради: оф|я ААБ,
}!60з270' номер запис! ! 06] |20 0000 00009!.
;;;;;";;;'а1ржавнот
_-_-'''"''','
ре, сщаш!т 05. 10. ! 909 роц. лаш видач] вишасюа _ 9.05.20 ';;;
!
] ! роц'
{ер:кавна реестраць в ооганах статистики ;т1дтвщдхена
дов!дко|о АБ за
}{ч 328279 в!д 25.05.2011
роц.

.(,ш'.*#]#1}]1'овариства

затвФджеи| на загальнтлк зборах аш1!онер!в
||А1 <3авод

_ |{оложенгля

про загальн! збори акц1онер1в губл|нного акц!онерного
товариства
'}11тсинський завод с!льськог( )сподарськогоматиинобудаванття'(протоколй9в|д

21.04.2011року);
- [1олохенл:я про загальп1

збори акц!онер1в тубл!нного акц!онсряого
товариства
"[1}киноький завод с|льсь;когосподарського машлипобудгваттвл''(протокол
}{Ф
в.д21.04.2011

року);

",1-

2

|{оло:кенгтя про паглядову раду (протокол Ф9 в1д 21.04.201 1 року);
подо)ксння про пра.вт!нття (протокол !\гэ9 в1д 21'04.2,0 ] 1 роц);
|!олокенття про рев1з1йву ком1с|то (тщотокол }[э9 в|д 21.04.2011 року);

-

1.1.4. [{|дприемотво

-(орона-Ё€й>'

пАт

"завод "!{|хиттс!льматц'' мас дон1рнс п|дприсмство

[он!рнс п!дприсм9тво {корона-нсм)

-

струкцрна оди11иця з правом

юридично'т особи, отворена в|дпов!дтто до наказу ФА1т4! в1д 09.02.00 }{з1-{А1'
3аре€сщова11а вико}|комом н!жинськот ради 23.02.2000 роц 3[э 53.

майно та щотпов!

|1ер€дазались. майцо
а!яльпост! (з шриб1"тт9).

це

до отацт['ого фонду !1 <<1(орона-Ё€й> заснов!1иком
придбавалось за результатами ф|наноово-гос;:одарсько!

котттли

1'2' [[лощо зелоелоно' аиянкц ]з зозначеннялс наявностп| прова влас!'ос'п, но
3е]'|]'ю.

€таном на з1.12.2о11 1]А1 <3авод

<<!{]хицс|льматц>>

використовусться

п1д

промислову д1яльн1сть зсмельна д!':тянка |тлоце|о 9,6576 га зг|дно дерт(авного акц на
право пост!йного землекорисцван1]'1 вщ22.03.2001року ]]-!|1{ ']\гч001769;
(р1м того, зйдно з акгом 1]а право пост1йного 3емлекориотван|1я землею (серй
1]-({Ё ].{р002019 в|д 25.06.1999 року) за 11А1 <<3авод <ё{йинс|льматл>> обл!ковуеться
земельна дйянка площето 0.1888 га (ц]льове призначсння - розм!щенгтя мйда*тчиково1
зовн1т::ньо] кат:ал[зац1! (м. Ё|лсин, вул. 111евтенка, 9717)).

!

2011 роц| товариство сплатило податок на зем;по у сум1 176,0 тис.щн.

у зв'я3ч

з| зм1ното найменува!{]'я 1овариства у в1дпов|дпосй до вимог зако1{у
9кра!ни <|[ро акц!отлерлт| товарисгва>, [1А1 <<3авод <<Ёйтцтс|льматц> надано дозв!л на
ви! о1ош!ен}1'| техн!ино? лоцмегпаш!| |з землеусгрою щодо сш1адан]{'! лоциент!в. що
посв1дч}тоть право користуван!!я на земельн! д!лянки ф|тшення 14 сес{! 6 скг!икан1'1

Ёйсиноько? м!сько| ради 9ерн|г!всько| област! ви 22 вересня 2011 роц). 1ехн!вна
лоц меглапй знахол:лься у стан! п|дготовки'
1аколс, п!дприсмство оРендус земельну л1ляпц площето 2,5 га на територп
кладьк1всько| селищно| ради [{улик|вського райощ 9ерн!т:1всько| о6ласт1 (цйьове
призначеиня з€мсльно| д!.пянкц _ розм[щенття м1сця в|дпотинч).
2011 роц1 товариство сцлатило орендну плац за вищеза3начену земедьну
д1лянц в оум! 3,76 тио.щн.

. у

2.

0рганп управ,т!нпя товариства

2.1.пРАвл|[{!!я

2.1.1. (клаё (!з зазнаненням 0окументпу про прцзначення' посаёш
у тповарс;спв!,
ро3м,р р!чно'! заро6!тпно[ тшапш)
9 в!дпов|дност1 до п.п.9.4.3. стацч ?овариства персона,,|ьний та к!льЁсццй
сьтад ътен1в праьт!ння затверд)19сться н!г'1'тдово}о ралото ?овариства в т'ч. за
поданл:ям його голови щавл!пня.
на зас!да!тн| наглядово? ради вАт (завод <<Ё!жлнсйьматш> в|д 13.08.2004
року
було затвердя<ено виконавчий орган правл1тгття
у к|лькост! 7 оо|6.
персональний ск.1|а.д правл|]{ня:
|.\4анахов Ф.Б. ]аступник голови щавл !гтгш (заоцпник директора з комщц1йних
!|итань),

е??}!/-

2.|{'сатток

€.{.

тлен щ:авл|нг:я (головвий !нхенер);
_.дтеп
3.[омодяко [.].
правл1нт:я (заступник дц)ектора з виробницгва);
4.фузь !.Ф' нлен правл!нгш (|орисконсуль!):
5.,4)дко
секрегар правл|нгш (пом1чник кер|вника);
[[равл|нгш ма( вакаш ! н) поса,ц | оловного б) \га! |ера.
в;д[ов]дно до р|тшенл:я з;шальних збор|в акц]оцерй товариства ь1д 21.04'2011
року правл|ттня вАт д1яло до зд|йснен|{я дер)кавцот рессрац|1._ стацч г{Ат (завод
с1|жицс1льма]п), тобз'о до 19 щавня 2017
роч. [тггання щодо обрання правл1нт:я
|1А? на загальних зборах акц!онер|в
!'' ваг.]1ядову раду п^т. у 2б;: роц1
т|шгацпя фран!!я ч..]ен|в правл1нт:я не ''*'^д.,'
розг]1ядашось.

['м.

]-олова

-

[йсаренко Б!ктор йиколйовив обратштй ца заг€[львих
<3авод <Ё|:кинсйьмй> в|д 21^04.11
щотокол }'{о9. 3 головото
тщавл1нтля |[исаренко Р.\4.
укладено контракт з Ф&{9 в!д 1ь-оо.:отт роч: [э692.
Розм1р р1тно? зароб1тво} плати 11иоаренка Б.й. за2011
р|к сктав 109 980,0 рн.
11А1 ,,3авод ,,Ё1лсинс|;ъматп', обл|ковусться в ресстр! кор1|0ративних
прав
держави, управ,т|нт:я якими зд|йоттлос Фонд дер)кавного майтна 9щай.
3г|дно з ]ер;кавното проФамо|о приватизаш!! йдлр"смйо к.тласиф!куеться
як
об'скг щупи
та не в1дносттгься до перел1кт п|дприсмств' як1 малоть сщатег!ч|{е
значен|{я для безпеки та економ;!ш дерхсави' не е монопол1стом.

'
зборах

правл|ттлтя

акц1онер!в

-.

РА1

[

2. 1'

2. |{|льк1спть зас!ёан ь (в|ёпов1ё н!с1пь к'лькос/п! зас!ёонь втъцоеам стпатпутпу/

тэоло эюенннэ

про право

!н

ня)

Б|дпов|дно до п.ш. 1з.14. статуч [1А1 ,,3авод ,,Ё|хсинс1ль матл,,' л.7
положення
про правл!нгш товарис:ва зас!дан*ш проводя !ься не
одного
на
м!сяць.
раз1
у 2о1| роц! проведено 5 зас!дань правл!н!!я р!дше
г|Ат
<3авод
<нйинспьма10), як|
- оформлек!
були
щотоко'|ами: л99 в;д ]2'01.2011 роц; },|о10 в1д'2в.02.2011 р'*у; й11
ви 18.0з.201 1 роч; !тге12 в1д 20.04.201 1 року; }|э13'в1д {7.05.201|
року.
Бшконання правл1нняц р]!цень наа|яаово'
Рооц
'1я.; ]па вцщо2о ор2ану з пц7пань
ф!нонсово-еоспоёарсько! ё1япьностп1
р;си)}} ;;;;;;";,'повоРцс1т!ва
зобезпечено ]х вцконання, прцч7/||ц невшконання)
";
,

.

2' 1.3.

8иконанття правл|н:тям |{А1 <3авод <}{йинс!льматш>
р1шень
загапьцих збор|в ак.]1онер'
Р1цлення

дата
протоколу
.}г9.

Биконання/ не виконантля р1лпеттня 33А

|{ро визнаэення основних
напрямЁв дйпьност! на 20

протягом 201

р;к:

в]]ровадження1'ов||х
технолог1й в сум! 700,з

тис.Фн.;
- освоснт]'1 нових
обладнацт:я, вироб1в
2741,0 тис.щн.;

ш99

в1д21.04.1

1

- ца вцровад)кен}ш1 цових технолойй 0,3 тис.щн.;

-осво€н{'| 1]ових машин, о6ладтантля,
вироб1в _ вттрати по соб|вартост[ сютали
1014"4 тис.щн.;

ма1]1ин'

у

сум|

- т9хн1чне переоснащен|'{

-

44,0 тис.щн.;

та йдвищення ефективност[ енерго.
тепло-водозабезпеченпя та сиотоми

енергорес1рсозберсжен1'| та
п1дв1щен|{,{
ефекплвност|
енерго-тегьто-водозабез!1ечен!я та оистеми зв'язч у
10,7

зв'язч

п|двищення якосй
щ}одукц!! з0,0 тис.ф!1.;

п1дв1щен!],| якост1
та
над|йтост1 продукц|| у оум|
56,8 тис.щн.
Бсього: 3552,8тис.грп.

|{ро розпод|л прибщц
товфиства за результатами
д|яльност! у 2010 роц[

щиброк _

(чистий

тис.щн.):

- фонд оплати
26,4 тпс.чн-;

кап!тацьн!

див|денд|в

!тшестиц|]

1ис.грн.;
-

резервний

2.2

88'0

фонд

4,4

51'2

тис.рн.

- 5,4 тис.щн.;

-

тис.щя.;

-

-

техн!зне переоснащон!,я 0'0 фн.;
-енергоресуроозбере;кенття

-

сум!

вгщати 1овариства

с1с.1![ли:

1 1

-

1 ро1{т

']а

над!йнос!

Роього: 1050,1 тис.грн.

3а
.\гч9

в1д21.04.11

Ре3ультатами ф|нансово_
осполарськот дйльност! у 20!0 рош!
до дерхсбходх<ету п!дприсмством
сплатено див!денди в с1.м| 26' 399
!

тис.фн.

}1а кап|тальн| |нвестиц{? (кап!тальвий
ремолтг) спрямовано 352,0 тис.щн.
в!д)ах}ван.{я до резервного фондг в
сктали 6,0 тис.щн.

1|АглядовА РАдА

2.2.1. (тааё (1з зазна,сенн:иа ёокулаентпу пРо пр1в1|очення' лс!сщ роботпт:'

спапуц

акц|онера (або

йео

преёстпавншка) у 1!ае:тяёов/.й ра0|).
Р1тпенттям загальн*о< збор|в акц|онер1в вАт (завод <Ё|жинс1льматш> (щотокол
.1тгч8 в!д 17.08'2010 роч) обран! иаоцпн1 тлени наглядово| ради товариотва:
- голова наглядово! ради: .{емедток Флекоандр Бастдтьович - засту11ник
пататьника в|дд1лу Фовдг дерхавного майна укра!'!лл].

|&о,,{

:4

члени наглядовот ради;
1{отенко (орйй ('гспагтович _ нач{шьник дф]кавного де]|артаменту
щакторного
с1льськогосподарського машинобущгванття й1в1стеротва промислово| пол[тикл'
-

!кра!ни.
€короход Ра1?а 0олодимир1вна - засцпник нач;шьника в|дд!лу Фонду доржавного
майна укра!ъи.
(домлин }Фр!й |!сщовип - нач1шь!ик в!дд!лу половнопо ущавл!гштя економ!ки

9еря1г|всько! обласно| дерт<авно| алм!н|страш1!'.
}1иггтпорська |нна михайл|вна - уповноважепий щ)едотавник держави, головний
спец|ал!ст Фондг державного майна 9щайи.
Р'!цец}]ям загапьнто< збор|в атс1!онер1в

БА1

<3авод <Ё|жинс1льматп> (протокол
]тгэ9 в!д 21.04.20]1 року) обрано наг]1 {дову раду товариства
у кйькосг! 5 ос1б _
представт:икБ Фондг дер)кавного майна )/кра!ни без персонального призг{ачен{{я'
випов|дво до Ёаказу Фф{9 в|д 15.05.11 роч.]\г9895 на п1дстав1 протоколу 1т1!9
3?[г{!''1ьних збор1в акц1онер1в товариства ъщ 21-04-20|1 роч/ лриз1{ачено голово1о
наглядово! ради демед!ока 0лександра Бастатьовш{а _ засц,пника нанатьттика в!дд1лу
Фонд; лержавного мйна !ща|ни:
9ленами нагдядовот ради Физначено:
{емвенко Б1ьтор!ю 8олодимир!вну _ головного опец|ал|ста в!ддф Фонду державного
май{а уща!ъи;
1{охан!й \4лл<айьта серг1йовича - головного спец|ал|ота в1дд|лу Фонду д9ря{авцого
м';1]а украт1тц;

Ёитппорську 1нну йихайл|вну _ головного сцец!ал!ста

майна !щани;
1{иханову }Фл|то €ерг!|вну

!кра|ни

в|ддф Фондг

державцого

- годовг|ого спец|ал|ога в1дд1лу Фондг дер)кавного майна

2.2.2. [{1льк1стпь засФань (окрелто вка}апьс чц прийлаоонсь на зас|аан/!'{т
Р,1цення
пц1пань фьшцсово-2оспоаарсько[ а|яльнос/п, (поео0эч;вопшсь кРеоцпц, 3аспавц,
в]очутсення' !нц]е)) .
9 2011 роц! цроведено 2 зас1дання паглядовот ради товариства. (щтотоколами:
!:[е1 в!д 08.02.2011 рощ; ш92 в1д 14.09.2011
року)'
Ба зас1данн| наглядово! ради в|д 14.09.2011 рот9 були прийнят| р1!1с!{ня щодо
в11инсння правоти:т[в, ритткова варт|сть посщ/т яких стаповитъ ъ\А \оо^
25о/о
вартост! актив|в за даними остатптьо| р|тно| ф1нансово| зв1тност!, а саме тлогодркено:
^о
1. .{огов1р постаиаттня з ?ФЁ .(рог\таг6 гоа1 5егу|се> (Республ1ка )/збекистан) Ф(Ё 4/2
(12х90) м на суму 298000 долар|в €111А, або 2з75 000
щн., що с[а\1овц[ъ 12,!уо
ващост| акпсв1в за да!тими останньо1р1нно! ф!нансово! зв1тност1.
2- {огов|р постачанвя
1Ф9 <Алваг раггап6а> (Рссшубл|ка )/збекистан) Ф1{Ё{ 5/5
(18х70) м на суму 299 961 долар|в |111А, а6о 2390 690
фгл., що ставовить |2,2Ф/о
вартост[ актив1в за данттми останньо! р1нно! ф!нансово! зв1птос:1
3. .{огов|р постачан}'1
1ФБ <}.{е.]1п_Раггал6о (Республ|ка узбекистан) окн 4/8
{12х12) м на суму 299 800 долар!з €1{|А' або 2з92 40о щн.' що ставовтггь 12,8%
вартосг1 актив!в за даними останньот р1вно| ф1нансово| зв!тност!.
4. ,{огов1р поотанатттля з т0в (кстмо1' тепа ларранда>) (Ресгцбл|ка 9збетоастан) Ф(Ё
4/5 (\1'1х90)м на суму 299 990 долар!в (111А, або 2 516 400 грн., що становить |2'9|о
вартост1 атстттв|в за дапими оста',ньо] р1вно| ф|наноово! зв|тпост!

з

з

з

е!\г

)

м[к

з

5. !'огов!р постач'}ння
199 <<А6
$вку1св) (Рестцбп|ка }збекиотан) Ф1{11
(12х84)м
5/5
на суму 282 690 долар!в с!|А. Або 2204982 рн., що сгановить 11,3о7о
вартост| актгав1в за даштми останньо? р!вно! ф!навсово| зв|тност!.
2.3.

РЁвв!йнА ком|с1я

2.3.1. €кпаё (!з зазнаненттяла ёоцлаентпу про пр|сзначення' 11',сщ робо|пц ,.лен|в
рев1з!йно[ ко:нЁ|!, спапусу окц!онера (о6о йоео преёстпавнт:ка).
Р1тпенцям загальних збор1в акп1онер[в БАт <<3авод с11'{лнс!.льмалш> (прогокол
),|я8 в|д 17.08.2010 роц) обран| насгутпт| .глет:и
рев|з!йно! ком|с1! товариства;
- голова рев|з1йно| ком!с|!:
Бйо6рова {рина 1ван!вна _ головнтд! стлец1ал1ст Фоидг дер:кавного май]'а у1Фа1'||и;
_ члени
рев!з1йнот ком1с1т:
1{олеслтик Флександр !митровив _ назальгтик }(РБ у Ё|:кинському
район! та м. }1|ястан
(Р)|' в 9ерн|г1вськ|й област|.
}]1овкун Балетгддна йикола!вна _ 3асту|]ник годовного бухгагпера пАт (завод
<Ё|:кинс|'тьмаш>. Болод|с 0,000027о слат1,птого кап|тащг елд1теттга.

до

Б!дцов1дно
р|тпенлтя з.}га']1ьцих зборах акл1|онор|в |1А1 <3авод
<<Ё!жлдтс|льмаш> (протокол ]ф9 в1д 21.04.2011 роч) обрано насцп!{1'( член|в
рев!з1йно| ком|с||:
- голова рев!з!йно| ком!с|?:
Б1лоброва 1рина 1ван!вна * головттий спец1ал|сг Фонд/ державного майна }ща!ни;
_ влени
рсв!з!йно| ком[с!|:
1(олесттик Флексанщ; ,{мттщовит _ начальнтдс (Р9 у Ё|кинському
райой та м. Ё1тсин
1{Р9 в 9щн!Ёвськ[й облаот!;
11{овчн 9атетттипа микол,{вна
з:ютпник головного б1хгагпера |1А1 <3авод
<<Ё[жинс|льмаш>, (волод|с 0,000027о стацтного кап1тац ем|тенга).
2.1.2. 1йьк1спть засФонь, провеёен1|х перев,рок (окре;ьло вказотпш про с7пан
вцконання ёорунень, в раз| 11 о,прц.'|ацня в!ё зааальнтл збор!в окц|онер!в, наалях)ово|
ра0ш, акц|онер1в проп:т^эом рот9)
9 2011 роц| рев|з|йною ком1с!ето проведено 2 зас|дытня, як1 були оформлен|
пр0токолами: ш91 в1д 14.03.2011 року та )'{е2 в1д 17.03.2011 року.
[орщепня в!д загальнпх з6ор!в акц1онер!в, наглядово| ради товариства,
акц|онфв товариства протягом 2011 року рев|31й{о!о ком|с1со не отрппцзалиоь'

-

0блйова цол!тика
3.1.|1оявн,с'пь по2оа''сен,'я обл,ково1 пол,'пшкш 3 ор?о''о'' пРо$л|п''я
3.

,поворцс'пв!ь
}{аказом.}т[ч2 вй 04.01.2011 рол9 БА1 ..3авод ..|{!жлшсйьмапл,' затверджено
принципи та мстоди обл|ково! пол!тики та бцгалтерського обл!ку д:я п!дщисмства з
рах|в1чнл\4 вимог 3акощг 9ща!ни ',[1ро б1тга.:ггерський обл!к в украь!'' ви
16.07.1999 року }т|э996-)(!, |{олохетть (стандащф б1э<галтерського обл|ку.
6бд1кова пол|тика товариства погодхеца Фондом держа8ного май1па уц}а!.ни
(:шаст Ф.[т49 в1д 20.05.2011
року 3{э10-31-6900).

!2с/

3.2.[отпршлаон!!я ,поворцс,пво1'
'
обл,ков о[ пол|,пцк ц пр1ттпяаом

нор]'' 3о0'веро'!сено1 обл,'<ово1 пол'2|цкц, 3,|''нц

року.
протягом 2011 року 1овариство дотримувалося поло)}(онь наказу тщо
.
пол|тич. 3м1н норм обл1ково| пол1тики протягом ро\т не в1дбувалось.
4. 0перац!1 з

об.тт[кову

активами

4.|. Результпоспи р|нно! | нвенспаршзоц!!'.

Р!тяа |нвептаризац!я на п1дприсмств! проведена зг|дтто з нака3ом []А1 <3авод
сф!хи:гсйьматц> в1д 24.\0.201, 1
року -\гэ149.

_
в

Результатир|тно!|нветггаризац!!затвердхен|протоколомзасианняцс|{ц)а1ьно.1
|нве!{гаРизац|йнот ком|с!! |]А1 (завод с1ькинс|]]ьмаш>> в1д 24.1|.2о1\
роц ш91:
результат! !пвентаризац!| товарно-матер!альних ц!нностейц розб1жшостей м!х
фактитно;о наявн!стто основн'п( засоб|в, щотповгх котттг|в та данийи бухга,тгерського
обл!ц ло ск[адах, цехах та в1дд|лах заводу не в!'{влсцо.
4.1.1. Бартп/тпь в11явле!!11х нес1пач па впра,п в1о псування
ц|ннос,пей, вартп[стпь
в!о11'!кооован1,ц нес.?пач 1па в'про'п вцнн.!м?1 особамц.
3а резузтьтатапги проведено? 1::веттгарлвац1? тмц несгач та вщат в!д по).ванвя
ц!нностей не виявлено_
4.1.2. Резульпатпн
Розрв'унк1в (ёе6!порська забореован!спь).
Б!дхилень
'нвен!парьвац,|
бухга-'перського обл!ку та ла,"", 1н""''ар'.айт
далими

.

мй

н"

в|]$!впеяо_

роч:

деб|торська заборгован1сть за товари' роботи' послцги 0т.[ном на з\.|2.201\
- т{с1а реал|за[;йла вар!сгь
- де6|торська заборгован1сть за
розрахунками з бтодкетом
- [тдла лоточп:а деб!горська заборгова;Ёсть

1712,0 тис.рн.
1з7з,0 тис.ц)н.
40,0 тис.рн.
3 125'0 тпс.грц.

}сьо;'о:

Барп|стпь вшявленоух наёлцзцк1в.
результа.: | |гшегпаризаш!{ ви''влено н!шлишки товарно-матер!альншх
.
ц|нцоотей, а саме щуби (} 40 тт{м тов||щно!о 1,5 мм довх1ицо1о 18т0,0 м ва оуму
18-269'9
.грн. Р|тлетллолм централь!{о'| ком1с1? з !нвешгар;вац!| т1дт <завод
<Ё1лсинс1льматп>> вищезазначен| над]!и!]]ки п|дприемством
(протокод
ф| в!д 24.11.2011 року).
'фбу*''*'
1. 1. 1.

Б

4.2. с|<лаа ф'нансовшх йсвесопшц!й ь 3о3наченн&|' суб'сктпо еоспоёарловоння,
болонсово1 вор'посп], чос|''кц у с'по|п!|пно'|'у коп1тпа;г!' способу облф,

злт!пш
про'пя?о!,1 рок! @отпршлоонлзя вш],|о2 сп'о!п!п'! прш в!\нуасенн!/нафтптп!
ф{нонсовьт
,нвесп'шц!й), о'пр'!л'онцх про|пя?о!\| роф, оохоо,въ'ё
й|вес!пцц,п
ф'н;нсовцх
11ротягом 2011 року товариством не па6увалий та не в1дч}экувались
ф|наттоов|

.

1цвесги|]11.

4.3. оперцф 3 в1)чу'!сення'1'| необоРо,пн!!х цкп''1в,в.
4.3.1. [{йьк&пь в!0чуысен.!х |нвен/паРнт+т об'скп!в, ы 6алонсова вартп!стпь.
Б 2011 роц1 в!д6улось в'дчужецня (стптсаттня) основндх засобь т кйькост| 62
одиниць (об! кги ф).гги з.4.9) }| !дно п(с)Бо-7 як об.скги.
щгтер|хо визнантя активом з щ/льово|о з{]'ли1!|ково}о варт!9т1о.

*"

ё|.а/

""'";;";;;;;',;

т

€писано з балансу осповнттх засоб|в
варт|ото 4963893, 49 грн.'
_пер1сното,
залилтковото-варт|ст!о 0,0 грн. (стапом на 01.06'2011;
01.0в.2а1 1; 01.10.2011).
Фприбуткованого в|д сгтиоангтя здано 37'2 тон металобр5'хту
на суму 52700'0
щн. (за фното 1416,61 чн' без
за 1 тояу). 1(рй того,
ск.]!ад два
двицни з{!га.'1ьно1о варт1стго 3000 .1рн.
"'
9 2011 роц1 списано два об'екти
щупи 3' а оаме:

[!$

;;ъ;б;;'""'

3алишкова

}1азва

Ф3

(балансова)
(стапом па
01.01.11)

,(ата вводг
0'.01.11

18.09.1989

18.09.1989

52985,00

4.3.2. 1/о коаснолау в1ачуэ!сецо,з'!у о6'екпц еруп 1
поо 2 (лшш:е авпопранспорп)
зазначцпц вс| цп,пев! у]|овц в10зуэсенття: пойен7цй
в!о"уэ'"нт^ об,екп1в, Б
?1л.ощ| (маРкц ав/пол|о6'ля), 'ер"л1к
',::::::::--::::о:
р1к ввеёення в екс7шу.11п4ц1-1о
16цРоонцц,пва)' ооланеово]. вартпос1п!,
вшёу в!ёнуэсентэя (реалёац!я' прттасусове' |нтл'се)'
вФ,пос,п; в!0нуэсення (наявноспо! незФ'1еэюно[ оц|нкш,
о]!нонна ворп1тпф, наявносп|
за6ореованостп! по оп,|ап| в1ёнуоюенття о6'сктпу,
розм1р
в 1ёнуасенням об' сктп,в'
в|дчу}(ен|]я дано; фули в 20 1 1
роц! не зд!йстттовалось.

";;;;,";;":;;;;''':

4.4. Фпцоц![ з орен0ш:
4.4.1. 1{йьк1етпь 0оеовор!в, 6алансово варот!стпь
переёаноео ;иайно в оренёу,
з!!?с.|!ьна 1111оца переаано/ в оренау нер'хоА1остп!,
ц,иа нарйвано!/опР'|мано1 оре}!оно2'
|1а/пц зо р|к, наявн!спь зо6ореованосп!
з орен0но| ппап).
Балавсова
(заг:ттлткова

февдар та пазва
об"скта

в {вжеверпий

центр (!мпульо) ;
поверх
лово| буд!вл|
1певчевка.

1

варт1сть

!езапежпа
оц!вка

вартост|
май|{ц Фцоб'скта
станом па
ореяд', Ф!|.
з1.12.11

140560

128616,0
(без

п{Б)

зага,тьпа
площа
переда''о] в

€ума
гованост]
стаиом ца
з1'12.11

орет{ду

1065,60
(з

пдР)

2',7604,87

0,00

09/1

:?

тов

Ё|киптепломерех<о>
м. Ё|кив,
вул-гл|бова, 1 ;

з8947з

5562,0

(зпд)

67088,87

0,00

обл4щ{а!ця *

*

- обл4цна1тт{я д,,1я забезпечен1'ям
щ!иродним газом м|оькот ксггсльн;, а са!-{е:
1.п!дземний газоцров|д, 1нв.ш912420;

2.газорец.:шоювий щнкт з обладнан!|ям, !пв.1\!12424;
3.наземвий газопров!д;
4.комгилектяа щалсформаторна п|дстанцй, 1нв.}тгэ |2419

'

э_кондетлсаторн1 установки, !нв.}[о 9588, 551 6, 9726. 9121
;
6. кабельна л|нй' |нв.}'[э 14462/1;
7.

термомещ з приладами'

5523;

|1]в.ш9 12127.

1.4.2. |1оря0ок вц3начен11я оренёно[ тзлатпш (провеёення не3.ъ|!еэюно|
оц,!кц'
!наексаць на р!венъ ,нфляц1т, спрац:вання майна) .
Френдтла тглата ца частипу не)|оттлово1 буА1вл1 визнавена
зг!дно методики
3атвердженот пост3!ново]о (\{9 в!д 04.10.1995
],|з
(з| зм1нами та
786
роч
доповнетптями). 1!ом!сяця визначена оревдна 11лата персраховустьоя
на 1ндекс
!нф;тяц!].

1ш1ата на обладнання
_ фендна
--{1-{ом1ояти визнанена ор9нд{а плата

котсльн! визначена за домовлен!ото стор|н.

перераховусться на 1ндокс |нфляц11.

€щахування

майна:

1ФБ ''|мгцльо'' - ''укра!ъська поже}{.{а ощ&\ова компанй,';
!огов!р : €щй 220101 л9050904 в|д 15.12.2010 роч;
сщахова *'*.,'*й з[т ,'|равдв|с,, м. чФн!г|в,
1']
]'9':'т"т:ч:мщежа''до.ов!р
л90з-_25/04 ви 20.04.201 1
роц.
4.4.1. 1{аявн!стпь цо7пар'ально?о засв,очення ао?овор'в
оре1!ац, як' в!опов'ано ао
чцнно?о законооавспва ],1аюпь засв!очувапнсь
нопар!аоь)о.'

тов

посв|дчено догов!р оренди з
анхенерний центр (1мпудьс)
-^ _- _}{отар|ально
19.07.2005 ро1|
цоверх
нежитлового
прим!щетт:тя (корпус л!7))' ?ерм!н
@;ет!й
д!|
договору до 01 .01 .2014 року.

'

1.4'4. ,\отпрт,смання в1[ф!о? полоэ|сення про
розпоря0эюення п1а вцкоРцспання
.иайна тповарисспва при эё[йненн! операц!й з оренои
актп)в}в.

Б|дпов!дно до вимог чинного законодавствц

у зв'язч з тим' що 11Ат

,-']'р,

(завод

щ!_*д" ,' *.,,;
це ую]ада}оться. |{олохення про
'о,'*,
розпоряджен|{'!
май{а товариства
цри зд|йсненн! операц!й з оренди акгив1Б зв!тному'' ""*ор"с''"н"
у
роц1 ,Ё р'.рБой'"".
<<[{|:киясйьма:л> знаходиться
у лроцес;

4. 5.

!е бтпор с ъ ко з об !эрео в а :з$ па

приватйй;;

ь :
4.5.1. за2альна цма, найбйьш| ёе61тпори, 1!оявн'с1пь
забореовоносп! що0о яко[
мцнув с,прок по !овно]' оавнос!п!. о!| вцконавчо?о ореану
що0о с]пя?нення ое6!,порсько1за6ореованосп!.

,'/-

€таном на 31.12.2011 де61тороька заборгован|оть за товари, роботи, послуги
_ чиста
17 12'0 тис.чн.
реал;зац;йна
_ де61торька заборгован!сть за
розрахунками з бгодтсетом 1373"0 тис'щн.
1нш'та
пототтта деб1торська заборгован1сть
40,0 тис.щн.
$сього:
3 125'0 тпс.грн.

варйоть

|{ротягом 2011

роч

деб!торська заборговал!сть за товар}!' роботи, поо.гцги

срукцр! обор(лних

акгив!в ц1 дтФпелтотза ск;тадае \2'3%о.
||росщояена деб|торська заборгован1сть отаном 1'а 01'01.2012 року стачовить

зменгпт*тась на 23,3% | в
861,0 тис.щн.

Ёйб!льй

.$о

деб1тори наведетт| в таблиц! 1.

п\п

деб|тор

3А?

1.

<|1тахофабрика (немир|вська)

ц. 9|нциця

(АФоком!лект>'

2.

м. Б!ла []ерква

табл.

стаг*ом па 31.12.20

сума' грн.

дата вццпкп€ппя

245904,68

')ковтевь 2007

156716.10

травень 2008

|1о стягвсннло просщовено| деб|торськот заборгованост| 1овариством ведеться
претенз|йно-позовна робота.
1. Бйщито вико|'авче проваджен|ш1 прищ/сового викован1''| наказу виданого
господарськпм судом Б1нницько| област! в|д 07.05.2007 !х|э41390 про отягкення з 3А1
<<|{тахофабрика <*{емир!вська>
користь
<<3авод <<Р|жинсйьматц>>
заборгованост! у сум| 28340!.0 щн.
2.81лщгто виконавче провадже1{}т'| примусового викоца}т!'1 наказу виданого
господарським судом ки!ъсько' област1 в|д 20.10.2006 рощ' }{Ф33716-2005 що
стяг}|ен!]'1 з тов (Афоком!]!.|ект) на користь вАт <3авод <[|хинс|льма.ш>
заборгованос: | у сум! 2з509!.5 грн.
€ума стягнен:тя за 11аказами господарськ1о( сул!в бйьтпа
деб|торська
заборговап!сть п1дприсмства ца суму дсржавного мита та вттРат на 1?3.

на

вАт

нй

4. 5. 2.

нарацваннл

[{ротягом 2011
цараховува1ась.
5.
5.

Рверц цмн[внт:х борей.
роч де61торська заборгован!сть

до резерву оумп!вттих борг1в не

!овгостроков| та поточп| зобов'язаппя.

1. с!а..ф оов?ос'прокових зобов'язонъ

'(овгосщоков! щедгтги банч в|лсщн!.

5.2. сю',оо короп'кос.?роковшх креёштп|в бонк1в

1{ороткосроковий щедгг (оверщаф) ' на суму 500,0 тио.щн. (без застави)
терм1ном на один р!к зг!дно договору оверлрафц <<|нувкий>> д'1'{ корпоративн!'(
!01;€нть з Ат <Райффйзен ба:тк Аваль> в1д 01.06.2011. 1ерм1н д[? до 01.06.2012. Фонд
дер)кавного майна укра!ъи погодив защ,тенття оверлрафта (лист Ф$49 в|д 01.06.2011
шэ10-з 1-7562).

,,/'

/с

5.3. 8|0споронен! по0цопков! зобов\зоння

9хвалото господароького сущ.' 9ери1г1всько?
обтас:.| винесеяо р!|пен|]я щодо
БА[ с3авод
Ё1!>ютнськоБФ[11
'щ'"'т уБ', .м|ят
п"".;й^[о""[й;-'#;"
м. Ё|жин, зг|дно
:11т::'.:::ч"
'"
яко1
терм1н розстрочки пога1певн'. заборгова:ост|
,1 ..-^."
;
сум| 6 634 434.30 щн' на користь упра*;.""
'бБ"]''*'''*, '';;
п""";ййБ.Б}]*"',,
Ёйин
та
Ё{йртнсько| Ф.ф1 визнатасгься стоком
!{а 10 рок|в з;"й;
виплат в'.кв!тн1 2010
року.по 2020 р!к вк-,гючт{о р1вними сумами по 5э эзв,зв
Фн. щом|сяця в|дцов|дно до
щаф!ку погатшентш.
|[ротлом зв1тттого року ви!]'.{ати цо пог,|]ценн!о
вищезазначецот заборгованост!
'}авершен1ш| [!роцед}ри банкот.:с'тва 'та
п!дписаншя

зд!йсгтювалися

1

овариством в!дпов1дт,'

^-. ^_':1:*'"'у,рська
]воореованос!п]

_

'.'|гелттгогсьтса

_
_
_

_

,' *..,*'"'!йй ;;й;;_

эабореован!споь, соаявн1стпь просп'Рочено1
ц'еош'порсько1

заборгован1сть станом на з1.12.2011роч
с|о,1ала 13619,0 ттс.щн., в

за товари, роботи, посщги _ 3334,0 тис.грн;
з одер'@}1!о( авапс|в _ 5235,0 тис.щн.;
з бюджетом _ 72з,о тцс,\р1с.:
з| страхраншя
1640,0 тис.щн.;

-

оплати прац| _ |568'0 тис.щн;
|пш! поточн1 зобов'язатптя 619,0
(таном на 0!.0!.20,2 ггпос'|'рочена -".щ".
забортован!сть
|424.3.гис.рн. |а'} оплати
т.[8.з_,""..;;.
}{ороткоощоков1 кредттги баттк!в _ 500,6
з

'''*
' *'_''" з!'' страхувангш

,р*|

с'|ановить

''"'щ,.

5.5. опФац,1 3 векселя] ц
про1шоу 20 ! ! роц операш!| 3 векселями не
щоводилися.

,,*..'", витрат, ф!папсових
9..''1*
6.|. Бодкононня р,чно?о

результат1в, струк|ура балапсу

-;;;-;';!'р,}*', ',

о,*,о,ц
в|!'|'Рап!.ъ ф1пансовсах резуль,''а,пах
-'ф]нонсо";,','
(по ко7'снол1у вшпаач неаоолпршлтан!я
оохоо'в,
по/обо
1ц,'лвнован,!х в
в ц!цоч |]п,ц пошч цн ц)-перевц щеп ''1
Ф!нансоврй гшлан |{А? .з*'д,д{*,''";|,й'-,|';;';;;{;{;'
'1!пРа.п
Фондом
_]ержавного чайтна уьта!ни в1ц 24'\2.2о\о
""*^ено т1лащ
внесен| .,' ["'"й'ф:"'""'"ого
роц.
по! оджено Фд]уш 27.04.20 ! !
рок).

|{оказники

- --_
;-=
чистии

доход (виручка) в!д
рчл|заф? продукц!!
1гттц| опер ;1йн| доходи
.]оход в!д часЁ в кап|та.т;!

Бп| ф|ва
Бш! лохо

ов|

тис_

Факт
201 1 року
0х(-)

|!тан на
20] 1 р[к

Б1дхгттення

2з5з6'о

46700'о

-2з164'0

50,4

558,0

642,0

-84,0

86,9

71,0

88,0

-17

80,7

виконавня

доходи

1{адзвичайй доходи

Бсього доходи

24165,0

:

Бу11{

сй;й;й'"адй.а'{о1
цродуцц1т
Адм]г{]стпатидш;

Битрати на збщ

ртм.-.,

!нтц! вгтграти
гт^-^-^_ /
9д9191\ _'_
по 11|]и0}
'

^
23015,0

'

414з0'о

и

50,9

-14582,0

61,2

984,8
980,0
4з,8

-430,0
+з24 )
+1038,0
+') )

л$

205,9
105,0

з 10

-290,0

65

5

20,0
10 к в!д

звичайно| д|дтьноот!

31250,0

Ф11]Ансов РвзультА
+521'о
1'|д

Р!э]ль1а!

'0

.

)7' о

571

8сього вцтрат;
цФ!9бцд
!Ри(,у'!ок
/ь;.'._^^_--9
_^_-.
ц!9'|!ц

'0

з'7 597

4842,0
1з09,0
2018,0
46,0

-2з265

-57\

'з

4576о-1
у1

+9\о2''7

|з2'9

'з

-14510,1

68,3

-8581 ,7

5,7

ост1

ац!йпо1 д!&.1ьност!
у!псп90бии Р€зу]!ь1.ат в1д
звичайло] дй.тльност1 до

-7090,0

+25о7,о

-9597,о

-282,8

- 7085,0

+2241,2

-9з26,2

-з 16'

.1пстпй пприб}ток (збцто

- 7085,0

+16бц9

- 8754,9

- 424,3

1

за результатами роботи за_2011
р!к_ п!дщисмотво ощим1ш1о чистий збш.ок
7 085,0 тис.щн. протп 3а{1ланованого
у сум!
прибутч у розм;р; г }?6,я
";т{'ого
3бгтткова дйльн!"'"
''".т". пад!н::я обсягБ
; ъ;";;;;;
?ак, у зв!тному ''*'р'".й
пер1'д;
т|_'9тч150'4|о в]д планового
,, 536,0 тис.щн.' що
,
становить
пр" *"'йй"й#',1д!"*
^""* "'^.]'
']оходу (вир}чки) в|д реал!зац;|
;;;;;(4',6%)'б"'.!"
перевипують
темпи зменшен!т'х соб|вартост1 '1]Р,у1,<':й,'.
йродукц|т сзв,вф";. це при3вело
викон€}н11'\ пок;вника в.иового
до не
-реал|зоваво|
п1
||риб)тц'
як|й склав 52!'0 тис.щн' проти
31шла|!ован1ц
9 102.7 ,ис.;;;:

'р'',''

]'*"1'-

,','"?3#1#1]'"татив|]|о(

'

^_^|

]:1у']

й"']'

,'".'.'

ра'

ви1Рат у 2011 роц; не мас с},ггсвого
скорочення та ота!новцть

пер!од! !нгл! операш|йн| ви грати перевишили

1шано

'.

;}н,;:йР#";#;;жпередбйеш!фь;"";;;';;;#Ё#ъжж
списа}]ня
-оьщт-"']]""-;.],";х'щ:;ъ#1}'*;
]

аким

чиг{ом.

через

недовико{'ання

'*"'

готово| прод;кц|1,

показника

валового
прибрч!
незна!{цого
'операц|йнцх
скорочел1]]{ адм1н]стративншх вча:
та зб|льтпен:тя йших
витат!
Ф|на!|совий ре3ульта ! в|д операц!йл!т дйльноо |
п ан!]й ''Ё'1] у .у"; 7 090.0 тис.щн.

!!,'!^а!'нт

п'ов.'рцс'пвоп всгпаноазеншх
ф!нансов!ц|' ,'!'опо!'' вц'пра'п но
поо'1у?!!. пр!!обоння. .,
у'пр,"',)"'
оту.'кбо-вшх цвпоцоби!в'
у':":?-:у*'
о.1|цоо. цн ц цп'во' с'|Ро4твон стя,
пре0с тповн шцьЁ за-коёш
.'^'-^-!:':

Бйпов|дно

до вимог {тункт!

-""ф;;;;;;;;*#;;,?;н"'';:ж#1.ж:##1::*?"{,::;;##
конФол]о
п1

за викорисганням дер)кавного майна

1

фйа:"''*!"й;',' й'

,*"

/?

формування та затверд)кення ф!нансових тьтан!в' в!г4'ати на продставницьк!
заходи та
рею.1аму! ца утримання с.т:ухбових автомоб|л!в, аудггорськ| та консалтицлов!
лослуги,

у

::1т:_'

(|омежевг{к)-

благод1йницгво

та

страхуван!1я (кр1м обов'язкового)

п{д.ттягаготь

[ранитл:ий обсяг вищеза3начених виФат 1овариотва
у 2011 роц| встановлено
його ф|иансовим ттланом.

8птрати

]{!

1.

на )цримання
с"цясбовттх автомоб1л|в

2.

копсалтингов1 лослуги

3.

ст&\уван

4.

предогавницьк! вшщати

{

ауд!.1торськ| послуги

Факц

!1лан,
т!|с.грц.

тис.грп.

118,2

115,0

!,

5,0

+5,0

н'1

6.

о''|агод1и1{!сть

7.

ре]о'1ама

1,'7

в!дхцлецня,
тппс.грн.

-)1

у

о{

17,0

+16,5

на с!)ахов1-посщ/ги ф1нансовим цлапом не
передбатались, але у 2011
на обов'язкове сщахувангля вод!!в ,'
щ.""!'р'.* .'"об1в [{А1
(н|жинсиьмаш'' на с}му 5-0 тис.:.рн.
"завод
витати на ауд|1торськ! ,о"щ." у 2011
роц| перевищили зап',{апован| на 2,з
тпс.рн. скла:тм 4'0 тис.грн. 1ака |'.у'ши
.'р';"'то
аудиторськ!'( поолуг передбаяених
ф!вансовим !]!'1а|{ом на 2011 р1ц оск!льки вЁрт1сть
ауд1{торськ'{х лослуг у 2009
роц1 становтъта 4,0 тис.щн., ,р' щ' .*"',"",
у р1гшенн|
ваглядово? ради 3А1 <3авод <Ё!жинс]'"',-,
щ'д'
ауд!ттора д'.,я
"й',^й'*" (щ)отокол
151й":"1у' 9х4-',сько| перев|рки р|тно| ф|нансово? .;;;;;;;;;;;р""'ва
ф1 в|д 08'02.201 1 року.
1{р!м того, у 2011 роц1 п[дприсмством
леревищен1 виграти на
рок'|аму.3а
пояслен|шм кер|вниглтва заводу. у']в'язк}
|з щизою ясзно| гацз! в }ща|н|
у | п!вр!.п|
2011 роц р!зко зменшилисъ замовлент!'т на
фладнання для гггахйпицтва вй
в|тч:-тзпянгос сцо>кивач!в. г{очияа|очи
з л1отого 2011 роч в умовах знач!.ого
подоро)кчанн' корм|в в|дбулося ||щ/чне здо1цевленн'
к|"ц"й про21,тц1| (яйц') до
такого р!вцц, шо гггахофабрикт змутпен!
п_родавати яйце чряче з-а ц!ноло ншт<че
в!д
вартост! його виробницгва або взагал! вир!зали
,..','!"й, й;ау;;ь'
банщ'утства.
20! !- рок1 оптова ц!на на яще курячс п|,,вищилась'
{ше 3начиа
]!огол]в'я црей-несучок вже знищена.
^',]ь^'с!ь
{емп|тгова пол!тика на
ясвпо1

_11з*"
роц1 }к'.1адено догов!р
_^__,

!

''""й.'"й'_.й"*""'ю

'й*""

1:.:::* **:у

щодукц!т негативно позлачилась

; "'

ригпс5г

'"р'о'й;,'_""й,"1'--",'''р".*'''

хаштптобудувагтл:я дтя гггах|внил{гва'
так|й ситуац1т €дпним виходом
лтя п!дприемства стагла акптв|зацй
просував:тя продукц|? нерез засоби масовот11_кгизи
1пформац|1,

у

;;ь^*'

дайь

'
/э

у

в1дряджен|,{

господарства !ща!'т*т. Роо!йсько! Федерац!.:,
а отхе зб|ль1пилиоь
товар!в 1з затлаяова|'их 0,5 тис'грн.
"-р*:::--|.ч"'у
;;']а;;.'р".,
_
,''''*""* ре&'1амного 6лоч в жрнал! <техн;ка |
^ "*".
*,.,
'"*"!"'.п. Апк) _ 3з4,0
_

розм1щегтня ре|о1ами в газет!
ца 3агальну суму 1001,0 грн.;
-

-

увасть у

ййпароднй

<\:арна уФа!!{0 у тавн|, нервн!, листопад|

виставц! <Ац:о-2011> м.(и!в _ 3700
щн.;
тшах!вництв4 |!тах1вт:итцво-2011>'

учаеть у виставц! та конференц!?
укра!ца м .Алу]!та _ 4100,0
рн.
_

з

рек.'|ама в ]к}рнал! <сА|11{ }0^[> м. Ростов_ла-доц _
4487,0 фн.;

-_втгФа.т и на в!дряджегш:я

.*',"
_,-^^__11

-

3276.0

рн.

допом!гди п!дпр_!1€мству втиматись на
ринку укра1ъи. )/ 2011 роц|
в!два}|тажено проф,к!;!1 на сушу !0
379. тис.щн.
5а8дяки рекламл,й дйльност!
у 2011 роц! п1дприсмство змогло зб!льпгити
замов,.ень на 2012 р|ц
::_|]9:|]
3}'ачпо
3мен!ц]'.1ась заборговац[сть
"*й "д-, й"";;;;';';!ц)иемства:
до |[е;
та бю'|ркео' в!дс1':ня заборгован!сзь
"'яс|иного
фонд}
|з зароб!тно|

пла#

Реютамна д1ътьн!сть на тсрггор!?
Рос|йсько| Федфац|т дала мо)клив1сть
у!0,1асти
з господарствам'.''-ущ'"''"то
,фепел|в на суму 5,8 млн.щтт.
10.-1?::ф
. 'а умови розширення
збйьшенц! й""п"
1пдприсмство
-виробништва.
!ш1ац/е знизити соб1варт|сть.
"р''йу.
ц" д"".]1"й*;]*
зберегти
32ке
завойовш1ий сек'ор
та
б;'"',' *,Ё,"""!
рияку

,'.'"т,

й;;;;;;#';*р "' р'"ц

сдг.

7. &м|ш!с г ра гшвп! витрати
ядмгнпстративн| витоа1и \
ф|нансовом1 план! на 20! ! р|к б1ли заплаяован|
на

|щ""', -''"н':
7.

6ак'тйо Ёф'"."'

4ва.ы;;.;"-;;'"}й''., ,".."". *.,."

]. [|ойбмъш, с'па'пп''

складов! адпл!в|стративппх
2071,0

банчг; вода' газ,
льготн! пенс!]*
*Розшцфруван!1'

€кладов!

0\4/5/16/1
167

!нтпих адм1н!сщативних в1{трат
рядок о14/5/1 6

доходу

Фбсягп' тпс. грн..

|]осл
на техл|нне за6езпеиенБ

[1одаток на зем-ггк:
на геолого -

.@тлбання ав!аквггкБ
[{одаток ва

иб

д]енн4 павколи]]|нього

||!льгова пенс&

3,5

едовища
5з6.0

о)киван|т! в готел!

8пплати дивйевд!в
,.* [овноопо ,пц
8.

'_

'пеРь||н'!

оер)'сов'[

сп;аотпш 0шв!0енё!в, в .п.ц. нц коРпоропшвн1
прово

зборамц акц!онер!в |А1 <3авод (н|жцнс!льма1ц),
_3_чч",'^',
як| в!дбулись
^.
^2!.о4'2о!\ року. прийн.гто р|шенгтя про
хуван|ш га в:тпла о дгтв|денд!в
.::ара
у розм|р|
з0о/о чис!о!о прибль} ']оварис1'' з, )0|0
:' йоо.о ,!,#'::р,
|;- у ч
р'.,';р
див!денд1в' що пргходцться на
'! _-_-' |кттадас'"''у.
.,*".
24
399,00ща
(плат!кне дор1нення лъ 1084 в1д
^дер]кавпий
'*цй,

29.06.,011)

*"

Бикористапня копш: !в резервио:о
фопщ.
в|дпов{д|о до вимо! с! атт; |4 1акощ уФ,.ни <про
госполарськ! оварис] ва>'
_
розм!р щор!эпло< в|драхувань до резервного (сщ*'й.'1
фйБ ,"р"до'',.'"",
установ.{ими дочме|ттамц' !ше пе може бути мепптим 5- вйсотк1в
прибутку.
"у', ''"''.'
станом на з1.12.2011 року ?овариством створено
ре3ервн1{й кап|тал у сум! 6,0
тис.фн.
9..

.1

,.

10. Результатп перев|рок' що проводилися
!нлпимш оргацаФ|и пагляду.
|1Ро] я: ом 20]! року конгролюючичи
органи'зл|йс+гтовйись перев|рки по.1очнот

ф]напсово-|осподарсько| д!япьносй |{А?

.зйд,ст;*''"1'";;;';,

2о.04.2о11 року (дов|дка !'{у 481/23-1431164з'
;;;;;*"" ".дл"'
до\тмент{ш!ь}{а
поза!]лапова ви!зна т;ерев1рка Ё]хинсько1
Ф[{1 з питань лБ"!Б"!р"'"я варахування
бгоаэкетного вй1]|кощ/в||ння лодатку на
додацу варт|стъ на б-анк!вський
1уи
рахунок
{1латника за с|чень 20 ] 1
року. перев!рко}о
};.|сй!экене
11А1
<3авод
кРйинсйьмалл> у дею.1аоац1| за с!че*ть 201]
^н:- ';д*-]рд-""!
245940 чн. що лов'язане з ве*адходжент']}м р"ч'о'й"'"] ";!!'.,лу"а,'* у
матер|ал!в зуотр!нно! перев|рки "у"!

|нспекц!':'.
08.06.2011 року зг!дно
щитлису
з?[конодавсгва
коггфагент!в

!тлтшо|

щодо

3т|э25-02- оз0/,7о2-684
щодо додер]капня
пра1{}о [ерггор!альною дфжавною |нспекц!.ю
й*' ,
9ерн|г|вськ|й обласг! вс1анов.тено порушен1],1
с.:.[]5 (з[| уФа?ни заборгован;с гь ;]
вит1.'!ати 3ароб;тнот ллати
у сум! 17б9 957,|7 Ф" ," ь.;.;;ьавенБ 2011 року;
пору{шшен!]'! 9гатт| 15 зу (с{ро оплац
прац1)),
,'р1гпЁ!й [щ}'''"р.','т
щац[ лрац|вник|в п1дприемства п1слл оплати ^ "й"
,.''"й"; пору1цення'.,,',
с{.32
(з|1
про
'о'",".*'''*
зм!ну
|стоп:их
пгап!,
в тоф ;;;:-'й'" пов'домден!тя
.9ща!ни
у.мов
прац!вниЁв не п1зн!тше н|х за два м1с{ц! про
скасувш1шя та встанов]1сн|'! нег1ов!{ого
д9Рч:'!
3аход!в по
:':::::.:^.'1э:
ви!ш|ап заооргованост! |з заРоб1тно!. ллати (вимоги
ст. ;! зт
"про оплач/ прац,) та
|]ро вхсшг! заходи пов1домлецо терттгор1атьну
:']^11'Р''*,,')'
державну ?нспетс1|го
|!рац1 у вотанов'|ен!
у щгипис! терм:ни.
| 0.08.201 1
рок] зг!дяо акту ']ц'|!16 про результати ттлановот перев|рки пАт (завод
з {]ит,|нь
законодавства щодо щ)авильност|
]:11]]|:сььма1пп],
.
нарах)зання. обчислення та сплат
дф'кавне псцс|йце *р,,у*"'*,

про

!-*':9 "'

,'р;."";;|;;;;;;*,

д'ф'"*' "'"'г

;;#;"##ж;:#;;х*'жт;:::1;ж

'-у,,2-

/{

орган!в пенс|йного фонду за пер|од з 01.02.2010 року до 10.08.201 1 року пор),!цень не
встановлено.
з0.06.201 1 року зг|дтто акч за результатами проведенття перев1рки достов1рност|
первинних та статистич1|{'{ даних5 вивчення стащ/ первинного обл|ку 1 статистичнот
зв|тност| встановлсно: зв!ти над,11оться в установлен1 терм1ни. 0бл|к з|1аходиться
узадов!льнощ/ отан!. } зв!т! 1-пв (терм!1]ова, м[сячна) (3в!т з прац1>> за с|вепь-вервень
2011 роц у розд|л1 |1 яев1рно була подана сума заборгованоот! з виьтат зароб!тво{

[лати Фядок 2010)

у

сум1 1641'3 тис.щн., необх|дно 1641'9 тис.Фн. харакгер

лорушень ктвал!ф|кова но як випадковий.

20.о9.2011 роч (дов|дка ш! 1158/2з-14з11643) зд1йснена дощ/мент:!''.ьна
поза|тл:|нова ви!зна перев1рка }{|л<иясько] Ф$11 з глттгань достов|рпост| нарахування
суми бто21хсетного в1дтпкодуваллтя податц на додащ варт!сть у зментпен|] 1податкових
зобов'задь з 1{Б за березетль, нервень 2011 року. перев!рко|о п!д!верд)кено
в!добра>кене [А] <3авод.<}|0кинс!льмагшл ) !очнюю.1им ро3ра9нком до декларац;] !
[1{Б за 6ерезснь 2011 року бтодт<етце в|дгпкоАрання у сум1 171 975'0 щн. та
в|дображене у леьтарац1! з [{$ за верветть 2011 роч бторкетвс вйцкод/ва1л'я
у сум;
2\8 234,0 ця.
2з .о9 .20|1 року проведено перев!рц по котптах Фонду соц!а,:ъного сцацван!{я
з тим.1асово] втрати праде3датносй. гианова перев|рка з пита|нь прав1''1ьност!
нарахува1п,я, обд;ку та використ:1н]'я страхов|1х колпт!в Фонд: соц1атьттого
сщахування з тим11асовот вч)ати працездатцост! за пер1од з 01.03.2010 роц по
о1 .о7 .201 1 року стращ/в{1льника |{А? <3авод <Ё{|жинс!льма.ш>.
9иявлено порутпен|{я порядч витачант:я сщахових котггБ Фондг;
- допомо!а по тиучасов!й непрацезда гност| виплачена лрац|вникам .}авод) '}а
рахунок котлтт!в Фонду за вих|дй дн|, що не с комценсац1сто вравсного зарб1тку та
призвело до цФе|]лати за рахунок копл|в Фонду на суму 10820,48
фн. (в|дцов|дно до
наказу БА1 <3авод <}{!л<инс1льмагп>> в1д 0з.01.2009 !т|э1 <01ро змф
режиму роботи
завод/) з 0з.01.2009 року до особливого розпорядже}!!{]{ ,]]]|я прац1вник[в в|,:ц1л!в та
ощокб заводоуправ,т1ттня, техв1вних слуясб, цех|в, д1дьниць допом|экного виробництва
встацов.|1ено реэтсим роботи з неповно1о тривал|ото
робочого т|'кня 4 дн! з
додатковим вттх!дним д|{ем у п'я1чи1цо).

- при

розрахунку допомоги

по

тимчасов1й цепрацездатност! розрахувок

[|роводився виходя.1и з середтьо! зароб1тно| плати' а необх!дно з серодньогодиттно!,
що
призве''!о до пере1ш(ати за рахунок котшт|в Фонду у сум| 220,92щн.
3агальпа сума вгщат проведецих 3 пору1|]еЁнями с1о-.6!].{а 1 1041,40
щп.
Бипиоано протокол про адм|н1сщативне порутпенпя в!д 23 ,"рес,'' 10 1 1

роч.

07.11'2011 роч (дов!дка ]'|р |35|122-14311643) зд|йснево дощ/ме1{т{ш1ьну
цозадланову виъдну перевфц Р1тсицськот одп з пита]ъ доотов!рност! нарахування
суми бюд'(етного в1дгпкодгваттття податч }!а дода!1у варт!сгь у змец'-,]е}'-!1я податкових
3обов'я3аць з пдв 3а липень 2011 року. |[ерев|ркото п[твердкено в!дображене |1А1
(завод (<н|жицсиьма|ш} у дек.,!арац|| за липень 2011
року бюд{9!ве в1ллшкощвання у
сум| 19?1з8,0 грн.; с}ъ{а у розпл[р! 7378,0 щн. не п|дгвер2ркена у ..,".*у .

ненадход)(ец!''тм матэр1ал!в зусц1нно! перев!ртот щодо кошщагегга !нтпо? |нспекц|?
о7.1 |.2о1 1 ро\т (дов1дка |Ф 1з82/22-14з \ 1643) зд1йснеаа дочментальна
позапланова ви|зна перев|рка Ё|жинсько1 Ф$1{ з тлитань достов!рност! нарахуванн]1
суми бюд)к9тного в1д]]]кодування податку на додат{у варт1сть на банкБський
рахунок
|1патт{ика 3а серпень 2011 ро\т. пер9в!рко1о п{д.верддецо в!добра;кене пАт (завод
(с{;жинсйьма|п>} у деютарац|т з, ссрпень 201 1
року блоджетне в!дтлкодувангш у сум|

,(7-

{с

58492,0 щн.; оума у розм|р! 9?,0 щн. не п1дтверд;тсена
у зв'язц з нецадход)кснн'1м
матер1ал|в зустр|тно{ перев!рки щодо конщагеттга !нтпо|!пспекш!|.
21.1\.2о1\ року (лов|дка !'{э 12-25/061) зд1йснево зусщ|тну зв|рку з метого
докуме|]таль}!ого п1дтворркення виду, обсяц 1 якост! операц|й та
розрахунк1в, що
зд|йотдовшлись мй Б1ддйенттям виконавчот дирекц!? Фоф соц!ального
сц'ахуваввя
в1д нещасних випадк|в ва вщлобництв! та профес|йнцх й''р'"''"
укр_а.1!ти в м'
}{1жттн та [1А1 <3авод <ё{[жпнсйьматш, за пор;од з 01.0?.2010
роф по 01.10.)011 р'.у.
в!длов!дно до даг{цх оинтетичного | анал|тцчного обл|ц !альдо цо
рахунках з
Б!дд]леттням Фондг в м. Ёйин на зв1тн1 дати пер1о4г,
що п||лягав зусщ!яп|й зв|рц1,
о|!'1адало:

роч

стадом на 01.07.2010
кродг|ове у 9м1 30 152,46 цв.;
- стагтом на 01.01.2011 роц_
щедлттове у сум' 30 884'90 грн.;
- сталом на 0|. !0.201 !роц _ в!лсрн<.
06.|2.2011
(дов|дка
1505/22-14з11643) зд|йснена дочмецтальна
поза}!ш|анова ви!'зна лерев|рка н!;кинсько! 0[11 з питань
доотов1рност1 н'1р{!хуванв;{
суми бтоджстного в1дшкощванття податч/ на дода'{у варт[сть на банк!в".'.й
р',"'7"'*
!ь'|атника за всрссень 2011 роц. |{ерев!рко;о п!дгверджено в!добра;кене
тта{ <зБод
<<Р}кипс!льмаш> у дектараф! за вересень 201 1
р'*у бтод*"'"" в-1дл''*одува''ня у сум1
442'о Фн-: сума у розм!р[ 12495,0 грн' не п|дтвердл<ена
у зв,язку з ненадходже1{1'{м
матер!ал!в зустр!пно] перев!рки щодо котттрагелтта !ттлпо| |нспскц!!.
_

х9

роц

08.02.2о|2 року (дов;дка 1{9 11о/22-|4з11643) зд|йснена документ.шьна
Ф[|1! з шггатль достов!рност| ф'*у"''.тя

поза11]|.|нова ви!ъна перев1рка }1|я<ицсько|

суми блодхсетного в!дтпкодвання:тодатку
дода}]у варт|сть на бацЁво"гой р*у''*
'{а
|1)]атника за листопад 2011 року. перев1рко}о
п|дтвщдкено в|добра1(ене пд{ <завод
<ё{!кинс!льмаш> у декларац1! за листопад 2011
роч бюдке"не в!дтпкод,ван"я у су'1
6531'0

рн.

-02 .2012

роч

(

дов;дка .},{9 з 06/2з - 4з 1 1 643 ) дочметтгальпа поза!!ш11|нова ви]зна
пщев!рка Ё|хсипсько| 0[11 з питань достов|рност|
с].ми б1одж9!ного
в1д|лкодування податч/ на додану варт|оть на банЁвсьтсай
"ар,'ц,,а"'
рФ9,1{ок плат1{ика за
Фуде|{ь. 2011 роч. |!ерев|ркото п1дтвердщено в|дображене' |1А1 <3авод
<ё]1:кллдс!льматц> у декларац!! за
Фудень 20[1 рот9 бтод:кйе в[дллткодрашл:я у сум!
1'12549'0 трн.
11. Аудпторська перев|рка (за нац!ональппми б5,тгалтерськими
ставдартамц)
. 11.1. 8!0олвоссп1 про оу0шспоро п.овор'!с,пво' ворпо&тпь провеоен.!я
.23

1

о!о и,порсько[ перевФкц
р,чно1 ф|нцнсово[ 3в,'пнос,п1

Аулт'тторська .1ез!цге'(на перв1рка ф!чансовот
зв!тност1 за розул6татами
_
фнапсово-господарсько] д1яльгтост! г1Ат *3а"'д <<Ё11жинсйьмаго> проведена
|^{гиватттим-3тчтоРсьлсам л|дприсмством <Аудгт-лм') (свйоцтво
!!ро внеоен1'! до
неесщу суб-скг!в аудлтгорсько{ д1яльност1 3т[э1248, видане
р!тшентялг А119 !\ге98 в|д
26.01.2001 року)' щупото з викопа]{!'1 завданто{ [и кер!вницгвом
дирек.ора - аудитора
й&но .[|ариси 1ван|вни, що мас сертиф|кат аудптора ощ1| А'йоо:092,
видаци*
р1тпенням Аудшторсько? патати тщаъи йтз вщ эц.оз.уэчц, на основ| договору м|ж
п!дприсмством <Аулгг-!й> та [!А1 <3авод <ё]1д<ллнс!льматд> за пер|од
його
господарсько! дйльноо{ з 01.01.2011
по
31.12.2011
року
роч.
аудиторська
персв!рка
лроведена
,а
йцприе'ств| в пер1од з
_
- _!":-"*,'

-

04.о\.2012

роц

по 05.04.20!2

роц.

/}

3а проведення аудиц, йдготовч рецляторнот 1яформац1! до А(1{||ФР та
оформлен1{я !! результаЁв, зг|дно договору )ф 01-12 в1д о4.о1.2012 роц' заводом
перерахова!1о

1

5,2 тис.щв.

11.2. [опаршлгання в'!]''о2 споп'упу п1о

а! о ц ,п ор с ь ко! ф ,р'\' и/ о], о ц,'' ор о.

Бйпов|дно до |\.\2.|1'|2 отатуту ||А1 €авод

1овариства обирас аудитора товариства

та

чос оброння

коноцоа,п!рц

<<Ё1ткипсйьма!ш) 1{агл{дова рада

визначас умови договору' що

ук.]|адатиметься з ним! встановд1о€ розм1р огьтати його посщгг.
}{а зас|давл! наглядово| ради ?овариства @ротокол !т[э5 вй..... ) аудигором д;тя
зд!йсненття аудттторських ттерев!рок ф|нансово-господарсько! д|я-ттьноот! |!\1 €авод
<<}1йсинс1пьмаш> визнало |1А|1 <Аудит_)1\4>.
11.3. вцсновок ауёштпоро про 0остпов!рн!сопь
зв

! тп н о стп1 тп о в ар шс тпв

с

па повно,п! р,чно.

ф|нансово[

резул ь га': ах незалея(нот аудиторськот перев!рки первинн!{\ лоцмевп!в !
ф!вансово! зв|тност[ п[дприемства за 20 1 1 р|к аулттгор п!дтвердх]€;
Ёа п|дприемств! ст.[ном на з\.|2.2о1\
форма ведетптя бухга-лггероького

[[о

роч

обл|ц в|дтов!дае вимогам 3акощг укр,йи (про б}хгалтфський облй та ф1нансову
зв|цт!сть

в

9ща!н[>>

)!!996-{1!

вй

16.07.1999

|{о;ложеттгтям (стандартам) б1хгалтерського обл|ку.

та

затвердтсеним нафональним

Ф!нансова зв!тн|сгь п1дщ>иемства в1дпов|дае вимогам д!тоиттх |1оло:кень
(стандарт!в) 6ухгалтерського обл|ч 1 справедливо та достов|рно в|добра{@€ його
ф|нансовс полохенття станом па 31.12.2011 року.
€татг| акгиву та пасиву (Ба1ансу) (ф.}.г91) товариства станом г]а 31.12.2011 року
п1дтвФд)ку1отьоя з!ши||!ками на рахг{ках бухгалтероького обл1ку | [оловно! книги та
анад1тичного обл|ку, ютасиф1коваи|
рег|сщах бухгалтерського
оц!гтет:1
компетет|тно|о ком|с|сто при с1'ц|льн|й |нвошгаризаф! за 2011 р!к.
€таном на 31.12.2011:
- валюта балансу становттгь 21 226'0 тис'цн.;
- варт1сть чистих акгив!в сьтадае 1 539,0 тис.щн.;
- розм1р стацтвого кал1талу складас 11 272'8 тио.цн.
8ластттй кап!тал п|дщ>иемства пощивае його 3[ктиви на 7
$ри цьому
варт|сть тистих акгтв!в ментца в!д розм!ру його стат}.тт'ого кап|тащ '25о/о.
в 7,3 рази, що не
в!дпов|дас вимогам ст. 155 {ивйьного кодексу уща!ни.
3йдно з вищезазначс!{о|о статте!о 1-[ив1льного кодексу укра!ъи п|сля зак[ттченгтя
другого та кохцого наотпного ф!нансового роц/ товариство зо6ов'язано оголосити
про змсн!!!сн!и свого отат),т!{ого кап|тащ; та сво€часво внести зм!г:и до €татуч
1овариства.
за 20! | р!к в сщ1ктр! пасив!в ем!тен: а '1менщилась с) марна вар.! |с'] ь власно! о
кап!тац в 5.6 рази. в !.9 раза збйьшилась варт!с,: ь позикового кап|:а,ц ! сганом на
з\.12.20\1року в ощ1тсгщ| пасив1в ем!тента вчасний кап|та.'1 займае7,69уо, що вка3уе
на ловщг залежн!сть гооподароько| дйльност! п|дприемотва в1д защгвеного кайта'ц ,
що п[дгвердлс;тоть 1 дгт<е низьк! значення коеф|ц[снт!в ф1нансовот ст|йкост| та
автот:ом|| товариства. в сщук!ур; загальнот вартосй акп;в!в товариства обороттт!
активи станом на 31.\2.20|\ ро\т займпоть 62'4 |о, за 2011 р|к !х питома в{ша
з6|льтлвласъ на 6,21ой, що вказус на задов1ль1{у л!кв1дн!оть ак-цтв1в ем!тстгта.
9с| показники реттгабельност| п!дщлиемства матоть в|д'смне знач9!]н'!.

.

|

|

/,

висновок ауд1порц
Ёа щгму незалех<ного аудигора ф|нансова зв|тн|сть 'пАт <3авод <с1!хинсйьма:п>
ск'1адена по вимогах д1|очо] обп1ково| цол|ттдот п1дщлисмства, яка в|дпов|дае впмогам
ко(щепца.т1ьн1д( основ .!инного зако!{од{!вства !кра1'п:и, що Рсцл|ос порядок ведец1]'{
6ухгатггерського обл1ц, в тому висл| |!олотень (щатлдарт1в) бухтатлтсроькото 9бдцу та
сщаведшво ! достов[рно виобрая(а€ його ф1нансовий стан па 31.12.20|1 ро!9.

12. Бпсповок рев!з|йпо! кош;с!| про достов!рв!сть тд повшоц/

ф!вавсово| ]в!твост! говарцства.

р|чпо1

Р1чна ф|на.нсова зв!пт1сть товариства за 2011 р|к достов1рно та в повному обсяз1

в!добратсас ф!нацсово-майповпй

стан тубл!зяого

а!щ|онсрного товариства

"}1}ткинський завод с1льськогосподарського мацинобуд)ват'Ё{''.

головд ком!с|т

/!.1.

3асцгпшшк голови ревком!сп

/Ф.{. 1{олеспппс/

1[леп

ревком!с|[

_

секретар

Бйоброва/

/Б.1}1.

|!1овкун/

1

:

{

',

^ /'

;,::

