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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ВIННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента

Голова Правлiння Бодлєв Микола Федорович

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

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

та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.

(дата)

22.04.2013

М.П.

за                   рік2012

1. Загальні відомості

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

02465619

Київська, 4, м..Вiнниця, Замостянський, 

Вiнницька область, 21050, Україна

(0432) 671-549, 520-178, (0432) 671-549

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії
(дата)

16.04.2013

2.2. Річна 

інформація 

опублікована у

(дата)

19.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

75 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"

Акціонерне товариство

2.3. Річна 

інформація 

розміщена на 

власній сторінці

в мережі 

Інтернет
www.dryk.com.ua

(адреса сторінки)

(дата)

15.04.2013

1.6. Електронна поштова адреса емітента VOD2000@list.ru

© SMA 024656192012 р. 



Зміст

1. Основні відомості про емітента:

Xа) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

Xб) інформація про державну реєстрацію емітента;

Xв) банки, що обслуговують емітента;

Xг) основні види діяльності;

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

Xд) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

е) інформація про рейтингове агентство;

є) інформація про органи управління емітента.

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв).

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

4. Інформація про посадових осіб емітента:

Xа) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

Xб) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X6. Інформація про загальні збори акціонерів.

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:

Xа) інформація про випуски акцій емітента;

б) інформація про облігації емітента;

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

Xд) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

10. Опис бізнесу.

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

Xа) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

Xб) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

Xв) інформація про зобов'язання емітента;

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів.

X13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду.

X14. Інформація про стан корпоративного управління.

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;

г) інформація про похідні цінні папери;

Xг) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

Xґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
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30. Примітки:  В рiчному звiтi та перелiку вiдсутня iнформацiя, а саме:  1.г) інформація про 

одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не заповнювалась у зв'язку з тим, що в 

звітному періоді ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності не було.  1.е) iнформацiя про 

рейтингове агенство не заповнювалась у зв'язку з тим, що в статутному капiталi Товариства 

немає державної частки. Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки 

держави.(домiнуючого) становища.    1.є) iнформацiя про органи управлiння емiтента не 

надається, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством. 7.) iнформацiя про дивiденди не 

надається, оскiльки рішення про виплату    дивiдендів за підсумками протягом звiтного року та 

попереднiх рокiв товариством не приймалось, не нараховувалось i не виплачувались. 9.б) 

iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск облiгацiй; 

9.в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, оскiльки емiтент 

протягом звiтного перiоду не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає 

реєстрацiї); 9.г) iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, оскiльки емiтент протягом 

звiтного перiоду не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв; 9.г) iнформацiя про викуп 

власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, оскiльки емiтент не здiйснював викуп 

акцiй власної емiсiї протягом звiтного перiоду. 9.д) Інформація щодо виданих сертифікатів 

цінних паперів не надається, оскільки сертифікати цінних паперів не видавались. 12. Iнформацiя 

про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки 

(крiм акцiй) боргових  чи будь-яких iнших  цiнних паперiв  за весь перiод дiяльностi товариством 

не випускалися. 15. iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не надається, оскiльки емiтент 

не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. 16.а) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та 

його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним 

покриттям не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв; 16.б) 

iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

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.

X25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку

X26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 

Комісії).

X27. Аудиторський висновок.

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)

© SMA 024656192012 р. 



iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у 

складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду не надаються, оскiльки 

емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв; 16.в) iнформацiя про замiни iпотечних 

активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу 

iпотечного покриття не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних 

паперiв; 16.г) iнформацiя про вiдомостi структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за 

видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду не надається, оскiльки 

емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв; 16.г) iнформацiя про вiдомостi щодо 

пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають 

iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року не надається, оскiльки емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв; 17. Iнформацiя про наявнiсть прострочених 

боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), 

права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не 

надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 18 .Iнформацiя про 

випуски iпотечних сертифiкатiв не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних 

сертифiкатiв. 19. Iформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не надається, оскiльки емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 20. Iнформацiя про основнi вiдомостi про ФОН не 

надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв про ФОН. 21. Iнформацiя про 

випуски сертифiкатiв ФОН не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв 

ФОН. 22. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не надається, оскiльки емiтент 

не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 23. Iнформацiя про розрахунок вартостi чистих активiв 

ФОН не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 24. Iнформацiя про 

правила ФОН не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 28. Рiчна 

фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

вiдсутня, оскiльки товариство здiйснює ведення бухгалтерського облiку згiдно до Положення 

(Стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 27.04.2000р. №92 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 

18.05.2000р. За №288/4509 iз змiнами i доповненнями внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв 

України.  29. Товариством у звiтному перiодi випуск акцiй, процентних облiгацiй,дискотних 

облiгацiй, цiльових (безпроцентних) облiгацiй та iнших цiнних паперiв не здiйснювались. 

Товариство в асоцiацiї, корпорацiї, концернах та iнших об'єднань не входить, фiлiї не 

створювались. Вiдповiдно до Статуту та Установчих документiв особи в тому числi юридичнi, 

якi були засновниками на момент створення товариства це Регiональне вiддiлення Фонду 

Державного майна України по Вiннницькi обл.та орендарi пiдприємства "Вiнницька обласна 

друкарня". На кiнець звiтного перiоду в системi реєстру ПрАТ "Вiнницька обласна друкарня" 

Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна акцiями не володiє. Посадові особи член 

Правління Кравець Т.І. та член наглядової ради Ніколайчук Л.А особисто на кінець звітного 

періоду також акціями не володіють. У звіті про корпоративне управління відсутній запис, 

оскільки ПрАТ "Вінницька обласна друкарня" не є фінансовою установою.
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВIННИЦЬКА ОБЛАСНА 
ДРУКАРНЯ

ПрАТ "Вiнницька облдрукарня"

д/н

21050

м.Вiнниця

Київська, 4

3. Основні відомості про емітента

3.1.1. Повне найменування

3.1.2. Скорочене 
найменування

3.1.3. Організаційно-
правова форма

3.1.5. Область, район

3.1.4. Поштовий індекс

3.1.6. Населений пункт

3.1.7. Вулиця, будинок

Приватне акціонерне товариство

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

АА 890115

01.09.2004
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

1979028,00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований 
статутний капітал (грн.)

1979028,003.2.5. Сплачений статутний 
капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

3.3.2. МФО банку

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

3.3.5. МФО банку

Публічне акціонерне товариство акціонерний 
банк "Укргазбанк"

320478

Публічне акціонерне товариство акціонерний 
банк "Укргазбанк"

320478

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.6. Поточний рахунок

26008177378

26008177378

3.4. Основні види діяльності

58.11

18.12

47.62

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

[2010]Видання книг

[2010]Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в 
спеціалізованих магазинах

[2010]Друкування іншої продукції
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)

Дата 

видачі

Державний орган, що видав Дата 

закінчення

 дії 

ліцензії 

(дозволу)

1 2 3 4 5

#Ошибка

© SMA#Ошибка



3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

        Товариство в асоцiацiї, корпорацiї, концернах та iнших об'єднань не входить.

д/н

д/н

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 

об’єднання
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3.7. Інформація про рейтингове агентство
Ознака рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне)

Дата визначення 

або поновлення 

рейтингової 

оцінки емітента 

або цінних 

паперів емітента

Найменування рейтингового 

агентства

Рівень кредитного рейтингу емітента 

або цінних паперів емітента

2 31 4

© SMA#Ошибка





6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6. Інформація про посадових осіб емітента

1984

3

2005р. Стрижавський дитячий будинок-iнтернат - Iнженер по 

охоронi працi,

6.1.8. Опис:  Посадова особа Член Правління Головний бухгалтер повноваження діяти в 

інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.  Керуватись 

у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням, іншими 

внутрішніми документами Товариства.  Головний бухгалтер веде бухгалтерський облік 

фінансово-господарської діяльності Товариства.    Стаж керiвної роботи (рокiв) -3 Попереднi 

посади: 2004р. 2-е Кредитна спiлка - економiст, 2004р. Кредитна спiлка "Партнер" - економiст, 

2006р..ВАТ "Вiнницька обласна друкарня"- бухгалтер І-кат. За рішенням Наглядової ради по 

поданню Голови Правління від 10.09.2010р. ( з подальшим затвердженням на ЗЗА) призначено 

на посаду Членом Правління, а попередника Капусняк Олеся Вікторівна звільнена за власним 

бажанням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не 

має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Вища. Тернопiльський Нацiональний економiчний 

унiверситет

Кузьмiна Вiкторiя Дмитрiвна

АВ, 264015, 23.10.2001, Вiнницьким РВ УМВС України у 

Вiнницькi обл.

Член Правління  Головний бухгалтер

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав

1969

13

1988р. З-д " Жовтневий"- оператор мікрозварки.

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  

Вища. Львiвська Українська академiя друкарств.

Постемський Микола Анатолiйович

АА, 930552, 22.02.1999, Ленiнським РВ УМВС України у 

Вiнницькi обл.

Ревізор, Головний механік

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав
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Перелiк попереднiх посад особи, а саме: 1988р.- з-д. "Жовтневий"- оператор мiкрозварки, 1991р.- 

"Вiнницька обласна друкарня" - налагоджувальник, 2000р.- переведений- змiнний майстер 

друкарської дiльницi, 2001р.- переведений на посаду  Головного механiка ВАТ "Вiнницька 

обласна друкарня" Рішенням ЗЗА від 12.05.2010р. Протокол  №2 прийнято про призначення 

Членом ревізійної комісії, а попередника Ніколайчук Людмилу Анатоліївну звільнено з займаної 

посади. Посадова особа визначена Статутом Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у грошовій та в натуральній формах 

посадовій особі емітента не виплачувалась.  Стаж керівної роботи (років)-13

1956

14

САН-2 - юрист

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 

Рішенням ЗЗА від 12.05.2010р. Протокол №2 прийнято про призначення Члена Наглядової ради 

Мадюдю Ніну Євтихіївну, а попередника Бодлєву Інну Володимирівну звільнено з займаної 

посади.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не 

має.  Стаж керівної роботи (років) - 14 Попередні посади: САН-2  юрист Посадова особа 

акціонер не перебуває в трудових відносинах з ВАТ "Вінницька обласна друкарня", обіймає 

посаду в САН-2 - юрист. М. Вінниця, вул. 1-го Травня, 84

Вища Харківська юридична академія

Мадюдя Ніна Євтихіївна

АВ, 302702, 14.01.2002, Ленінським РВ УМВС України у 

Вінницькі обл.

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав
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1974

3

ПП "Поліграфіст-В" Начальник виробничо- комерційного 

відділу

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 

у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Стаж керівної роботи (років) - 3 

Попередні посади: 1999р. Комп. "Крона" продавець-консультант, 2002р. ВАТ "Вінницька 

обласна друкарня"-секретар, 2006р-переведена економістом, 2008р.-ТОВ "Група Ініціатива 

плюс"- головним бухгалтером. Посадова не перебуває в трудових відносинах з ВАТ "Вінницька 

обласна друкарня" на кінець звітного періоду акціями не володіє.   Посадова особа  працює  

Головним бухгалтером в ТОВ "Автолік плюс" м. Вінниця, вул. Д.Нечая, 53 "Б"

Вища  Вінницька Аграрна академія

Ніколайчук Людмила Анатоліївна

АВ, 369412, 27.05.2002, Замостянським РВ УМВС України у 

Вінницькі обл.

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав

1960

15

1994р. Вінницьке виробниче торгівельне взуттєве 

підприємство "Гефест" економіст по зовнішнім економічним 

питанням ВМТП

6.1.8. Опис:  Рішенням  ЗЗА від 12.05.2010р. Протокол №2 прийнято про призначення Члена 

Правління Кравець Татьяну Іванівну, а попередника Карчаву Надію Андріївну звільнено з 

займаної посади. Посадова особа Член Правління повноваження діяти в інтересах Товариства 

добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Керуватись у своїй діяльності 

чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням, іншими внутрішніми 

середня Технічний технікум , технік електрик

Кравець Татьяна Іванівна

АА, 813574, 07.08.1998, Замостянським РВ УМВС України у 

Вінницькі обл.

Член Правління  Нач. постач. і збуту

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав
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документами Товариства.  Посадова особа визначена Статутом Товариства. Перелік попередніх 

посад особи, а саме: 1994р. Вінницьке виробниче торгівельне взуттєве підприємство "Гефест". 

1998р. Прийнята тимчасово інженером по постачанню ВАТ Вінницька обласна друкарня", 2001р. 

переведена  інженером відділу збуту та постачання,  2003р. переведена на посаду начальника 

відділу постачання та збуту ВАТ "Вінницька обласна друкарня" Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній 

формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини посадова особа емітента не має.  Стаж керівної роботи (років) - 15 Посадова 

особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1944

40

2004р. Голова Наглядової ради ВАТ "Вiнницька обласна 

друкарня"

6.1.8. Опис:  Посадова особа Голова Правління виконує функції  голови колегіального 

виконавчого органу Товариства та керує його роботою.Правління є колегіальним виконавчим 

органом товарства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує 

виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Правління є підзвітним 

загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді.   Перелiк попереднiх посад особи, а саме:- 1973р.- 

Головний iнженер Губкiнської друкарнi, 1984р.-призначений Директором Губкiнської друкарнi, 

1986р.- "Вiнницька обласна друкарня", 1986р. призначений Директором "Вiнницької обласної 

друкарнi", 1995р.- призначений  Головою Правлiння, 2004р.- обраний Головою Наглядової ради.  

Рішенням  ЗЗА від 12.05.2010р. Протокол №2 прийнято про призначення  Голови Правління  

Бодлєва  Миколи Федоровича, а попередника Бодлєва Валерія Миколайовича звільнено з 

займаної посади. Посадова особа визначена  Статутом Товариства.  Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду 2011р. посадовi 

особi  нараховувалась винагорода у виглядi з/плати. Про розкриття інформації суми винагороди 

посадова особа згоди не надала. Стаж керівної роботи (років)- 40 Посадова особа не обіймає 

посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища.  Моковський ДУ  друкарства

Бодлєв Микола Федорович

АВ, 768113, 13.08.2007, Замостянським РВ УМВС України у 

Вiнницькi обл.

Голова Правління    Директор

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав
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1950

10

1994р. АТП 10555, бухгалтер

6.1.8. Опис:  Посадова особа голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради та 

здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою. Скликає 

засідання Наглядової ради та головує за них, затверджує порядок денний засідань, організовує 

ведення протоколів засідань Наглядової ради.. Готує доповідь та звітує перед загальними 

зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею 

заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Підтримує постійні контакти із іншими 

органами та посадовими особами Товариства.  Посадова особа визначена Статутом товариства. 

Перелiк попереднiх посад особи, а саме: 1994р. АТП 10555, бухгалтер, 1994р. "Вiнницька 

обласна друкарня" - бухгалтером,  1999р.-переведена реєстратором з ведення власного реєстру 

власникiв iменних цiнних паперiв, 2003р.- переведена заступником голови правлiння з ведення 

власн. реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, 2004р.- переведена заступником керiвника 

фахiвець з ведення власного реєстру  власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Вiнницька обласна 

друкарня" Рішенням ЗЗА від 12.05.2010р. Протокол №2 прийнято про призначення Голови 

Наглядової ради Карчаву Надію Андріївну, а попередника Бодлєва Миколу Федоровича 

звільнено з займаної посади. Посадова особа  не обіймає посад на будь яких інших 

підприємствах.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Протягом звiтного перiоду 2011р. посадові особі нараховувалась  винагорода  у вигляді з/плати. 

Про розкриття інформації суми винагороди посадова особа згоди не надала.   Стаж керівної 

роботи (років)-10

середня

Карчава Надiя Андрiївна

АА, 565592, 11.09.1997, Ленiнським РВ УМВС України у 

Вiнницькi обл.

Голова Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав
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Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи

Дата 

внесення 

до реєстру

Кількість

 акцій 

(штук)

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках)

прості 

іменні

прості на 

пред'явника

привілейо-

вані іменні

привілейо-

вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав) або 

ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

2 4 5 6 7 8 9 101 3

Бодлєв Микола 

Федорович

01.06.1997 5953820 60,16910000000 5953820 0 0 0Голова Правління.  

Директор

АВ, 768113, 

13.08.2007, 

Замостянським РВ 

УМВС України у 

Вiнницькi обл.

фізична особа

Постемський Микола 

Анатолiйович

01.06.1997 30 0,00030000000 30 0 0 0Ревізор акціонерного 

товариства

АА, 930552, 

22.02.1999, Ленiнським 

РВ УМВС України у 

Вiнницькi обл.

фізична особа

Кузьмiна Вiкторiя 

Дмитрiвна

27.02.2007 10 0,00010000000 10 0 0 0Член Правління АВ, 264015, 

23.10.2001, 

Вiнницьким РВ УМВС 

України у Вiнницькi 

обл.

фізична особа

Карчава Надiя Андрiївна

05.04.2010 6 0,00010000000 6 0 0 0Голова Наглядової 

ради

АА, 565592, 

11.09.1997, Ленiнським 

РВ УМВС України у 

Вiнницькi обл.

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 9 101 3

Мадюдя Ніна Євтихіївна

18.01.2010 2 0,00010000000 2 0 0 0Член Наглядової ради АВ, 302702, 

14.01.2002, Ленінським 

РВ УМВС України у 

Вінницькі обл.

фізична особа

Ніколайчук Людмила 

Анатоліївна

01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0Член Наглядової ради АВ, 369412, 

27.05.2002, 

Замостянським РВ 

УМВС України у 

Вінницькі обл.

фізична особа

Кравець Татьяна 

Іванівна

01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління АА, 813574, 

07.08.1998, 

Замостянським РВ 

УМВС України у 

Вінницькі обл.

фізична особа

Усього: 5953868 60,16970000000 5953868 0 0 0
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Найменування юридичної 

особи

Ідентифі-

каційний 

код за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 

внесення

 до 

реєстру

Кількість 

акцій 

(штук)

Від 

загальної 

кількості 

акцій (%)

прості 

іменні

прості на 

пред'явника

привілейо-

вані іменні

привілейо-

вані на 

пред'явника

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

Кількість за видами акцій

П.І.Б. фізичної особи Дата 

внесення

 до 

реєстру

Кількість 

акцій 

(штук)

Від 

загальної 

кількості 

акцій (%)

прості 

іменні

прості на 

пред'явника

привілейо-

вані іменні

привілейо-

вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт

Бодлєв Микола Федорович 01.06.1997 5953820 60,1691 5953820 0 0 0АВ, 768113, 13.08.2007, Замостянським РВ 

УМВС України у Вiнницькi обл.

 Кузьміна Галина Степанівна 11.07.2011 2956084 29,8741 2956084 0 0 0АА, 737120, 07.05.1998, Вінницьким РВ 

УМВС України у Вінницькій обл.

8909904 90,0432 8909904 0 0 0Усього:
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

27.09.2012

90,2

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах:                                                                              ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:              1.Обрання 
робочих органів та затвердження регламенту роботи чергових  загальних зборів  акціонерів  ВАТ 
«Вінницька обласна друкарня»  2.Затвердження звіту Голови Правління ВАТ  «Вінницька 
обласна друкарня»  за 2011р. та визначення основних напрямів господарської діяльності  на  
2012р.                                                                                                                         3.Затвердження 
звіту Наглядової ради за 2011р. ВАТ «Вінницька обласна друкарня» 4.Затвердження звіту 
ревізійної комісії за 2011р. ВАТ «Вінницька обласна друкарня» 5.Затвердження результатів 
діяльності та фінансової звітності товариства за 2011р. та порядок покриття збитків за 2011р. 
6.Прийняття рішення про зміну найменування товариства з відкритого акціонерного товариства  
«Вінницька обласна друкарня» на  Приватне акціонерне товариство "Вінницька обласна 
друкарня" 7.Затвердження Статуту товариства у новій редакції, у зв’язку із приведенням його у 
відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»  8.Про визнання  такими, 
що втратили чинність окремі  внутрішні Положення  ВАТ «Вінницька обласна друкарня». 
1.Положення про Наглядову раду, 2. Положення  про  Правління, 3. Положення  про ревізійну 
комісію, 4. Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «Вінницька обласна друкарня»   
9.Загальні збори акціонерів дозволяют голові наглядової ради підписувати договора значного 
правочину від імені акціонерного товариства. 10.Відкликання членів Правління ВАТ «Вінницька 
обласна друкарня». 11.Обрання членів правління товариства. 12.Відкликання голови і членів 
ревізійної комісії ВАТ «Вінницька обласна друкарня».  13.Обрання Ревізора  товариства.  Особи, 
що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:   відсутні  Особа, що ініціювала 
проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:   Результати розгляду питань порядку 
денного:                                              Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів 
визначений статутом акціонерного товариства.                                                                      
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:              1..      Обрання робочих органів та затвердження регламенту 
роботи чергових  загальних зборів  акціонерів  ВАТ   "Вінницька  обласна друкарня»   «ЗА» -  
100%    «Проти» - 0%    «Утрималось» -0%.  2.      Затвердження звіту Голови Правління ВАТ  
«Вінницька обласна друкарня»  за 2011р. та визначення основних напрямів господарської 
діяльності  на 2012р.    «За» - 100%,   «Прот» - 0%,  «Утрималось» - 
0%.                                                                                                                         3.Затвердження звіту 
Наглядової ради за 2011р. ВАТ «Вінницька обласна друкарня».                                        «За» - 
99,99%,   «Проти» - 0%,    «Утрималось» - 0,010%. 4.Затвердження звіту ревізійної комісії за 
2011р. ВАТ «Вінницька обласна друкарня».                                         «За» - 99,99%,  «Проти» - 
0%,   «Утримались» - 0,010%. 5.Затвердження результатів діяльності та фінансової звітності 
товариства за 2011р. та порядок покриття збитків за 2011р.         «За» - 100%,   «Проти» - 0%,      
«Утримались» - 0%. 6.Прийняття рішення про зміну найменування товариства з відкритого 
акціонерного товариства  «Вінницька обласна друкарня» на  Приватне акціонерне товариство  
«Вінницька обласна друкарня».                                          «За» - 99,85%,   «Проти» - 0%,       
«Утримались» - 0,150%.  7.      Затвердження Статуту товариства у новій редакції, у зв’язку із 
приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»   «За» - 
99,85%,   «Проти» - 0%,     «Утримались» - 0,150%.  8.      Про визнання  такими, що втратили 
чинність окремі  внутрішні Положення  ВАТ «Вінницька обласна друкарня». 1.Положення про 
Наглядову раду, 2. Положення  про  Правління, 3. Положення  про ревізійну комісію, 4. 
Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «Вінницька обласна друкарня».   «За» - 99,99%,   
«Проти» - 0%,    «Утримались» - 0,010%.   9.     Загальні збори акціонерів дозволяют голові 
наглядової ради підписувати договора значного правочину від імені акціонерного товариства.   
«За» - 99,99,    «Проти» - 0 %,    «Утримались» - 0,010%. 10.     Відкликання членів Правління 
ВАТ «Вінницька обласна друкарня».                                             «За» - 100%,    «Проти» - 0%,    
«Утримались» - 0%.  11.     Обрання членів правління товариства.                                              

X

чергові позачергові
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«За» - 100%,    «Проти» – 0%,      «Утримались» - 0%. 12.     Відкликання голови і членів 
ревізійної комісії ВАТ «Вінницька обласна друкарня».                                               «За» - 100%,   
«Проти» - 0%,     «Утримались» - 0%.  13.    Обрання Ревізора  товариства.                                     
«За» - 100%,    «Проти» - 0%,      «Утримались» - 0%  Причини, чому загальні збори не відбулися:

25.04.2012

55,3354

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах:                                                                          ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:              1..Обрання 
робочих органів та затвердження регламенту роботи чергових  загальних зборів  акціонерів  
ВАТ     «Вінницька обласна друкарня»  2. Затвердження звіту Голови Правління за 2011р. та 
визначення основних напрямів  господарської  діяльності на 2012р. ВАТ  «Вінницька обласна 
друкарня» 3.	Затвердження звіту Наглядової ради за 2011р. ВАТ «Вінницька обласна друкарня» 
4.   Затвердження звіту ревізійної комісії за 2011р. ВАТ «Вінницька обласна друкарня» 
5.	Затвердження результатів діяльності та фінансової звітності товариства за 2011р. та порядок 
покриття збитків за 2011р. 6.	Прийняття рішення про зміну найменування товариства з 
відкритого акціонерного товариства  «Вінницька обласна друкарня» на   Приватне акціонерне 
товариство  «Вінницька обласна друкарня»  7.  Затвердження Статуту товариства у новій 
редакції, у зв’язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства»  8.  Про визнання  такими, що втратили чинність окремі  внутрішні Положення  
ВАТ «Вінницька обласна друкарня». 1.Положення про Наглядову раду, 2. Положення  про  
Правління, 3. Положення  про ревізійну комісію, 4. Положення про загальні збори акціонерів 
ВАТ «Вінницька обласна друкарня»   9.  Про надання повноважень наглядові раді приймати 
рішення про вчинення значного правочину, що перевищує  25%, але менше ніж 50% вартості 
активів за даними останньої фінансової звітності, з метою можливого отримання кредиту для 
підвищення рентабельності господарської діяльності.    10.  Відкликання та обрання  членів 
Правління ВАТ «Вінницька обласна друкарня». 11.  Відкликання та обрання  членів ревізійної 
комісії ВАТ «Вінницька обласна друкарня».     Особи, що подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного:   відсутні  Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ 
загальних зборів:   Результати розгляду питань порядку денного:     Причини, чому загальні 
збори не відбулися:  із за вісутності кворуму

X

чергові позачергові
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Дата 

реєстрації 

випуску

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску

Найменування органу,

що зареєстрував випуск

Міжнарод-

ний 

ідентифіка-

ційний 

номер

Форма 

існування та 

форма випуску

Номінальна 

вартість (грн.)

Кількість 

акцій (штук)

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.)

Частка у 

статут-

ному 

капіталі 

(%)

11.1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 

папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105

08.06.2010 359/1/10 ДКЦПФР 0,20 1979028,009895140 100

Опис: Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:  не здiйснюється.  Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля 

цiнними паперами емiтента:  не здiйснюється.  Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах:  не здiйснюється.  Мета додаткової емiсiї:   

не здiйснювалась.  Спосiб розмiщення:   не здiйснювалось.

UA4000080956UA4000080956 Бездокументарні 

іменні

Акція проста 

бездокументарна

 іменна
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Дата 

реєстрації

 випуску

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск

Номінальна 

вартість 

(грн.)

Кількість 

у випуску 

(штук)

Форма 

існування та 

форма 

випуску

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.)

Процентна

 ставка (у 

відсотках)

Термін 

виплати 

процентів

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

Дата 

погашення

 облігацій

11.2.1. Процентні облігації

Сума 

виплачених 

процентів за 

звітний період 

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110

#Ошибка

© SMA#Ошибка



Дата 

реєстрації 

випуску

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск

Номінальна 

вартість 

(грн.)

Кількість у 

випуску 

(штук)

Форма 

існування та 

форма 

випуску

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.)

Дата 

погашення

 облігацій

11.2.2. Дисконтні облігації

1 2 3 4 5 6 7 8

#Ошибка
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Дата 

реєстрації 

випуску

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск

Номінальна 

вартість 

(грн.)

Кількість у 

випуску 

(штук)

Форма 

існування та 

форма 

випуску

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.)

Найменування товару 

(послуги), під який 

здійснено випуск

Дата 

погашення

 облігацій

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

#Ошибка
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11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає 

реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата 

реєстрації 

випуску

Вид цінних 

паперів

Обсяг 

випуску (грн.)

Обсяг розміщених 

цінних паперів на 

звітну дату (грн.)

Умови обігу та погашення

1 2 3 4 5

#Ошибка

© SMA#Ошибка





11.3.2. Інформація про похідні цінні папери

Дата 

реєстрації 

випуску

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску

Вид похідних 

цінних паперів

Різновид 

похідних 

цінних 

паперів

Серія Строк 

розміщення

Строк дії Строк 

(термін) 

виконання

Кількість 

похідних 

цінних паперів 

у випуску (шт.)

Обсяг випуску 

(грн.)

Характеристика базового активу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Дата 

реєстрації 

випуску 

акцій, що 

викуплено

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

акцій, що 

викуплено

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск акцій, 

що викуплено

Кількість 

акцій, що 

викуплено 

(шт.)

Частка від 

статут-

ного 

капіталу (у 

відсотках)

11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

N

з/п

Дата 

зарахування

 акцій на 

рахунок 

емітента

4 5 63 71 2

#Ошибка

© SMA р. 



11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

              0Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів 

цінних паперів (штук)

              0у тому числі:

сертифікатів акцій

              0сертифікатів облігацій

              0Загальна кількість виданих власникам сертифікатів 

цінних паперів (штук)

              0у тому числі:

сертифікатів акцій

              0сертифікатів облігацій

              0Кількість виданих власникам сертифікатів цінних 

паперів (штук) у звітному періоді

              0у тому числі:

сертифікатів акцій

              0сертифікатів облігацій

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
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13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн.)

Орендовані основні засоби 

(тис.грн.)

Основні засоби, всього 

(тис.грн.)

на початок 

періоду

на початок 

періоду

на початок 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

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

1077 1281 0 0 1077 1281

1274 1210 0 0 1274 1210

244 191 0 0 244 191

70 64 0 0 70 64

333 333 0 0 333 333

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

333 333 0 0 333 333

2998 3079 0 0 2998 3079

Опис: Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):  Ступiнь зносу основних 

засобiв:    62,4% Ступiнь використання основних засобiв:  81,8% Сума нарахованого зносу:  5116 тис.грн.  Суттєвi 

змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: зміни технологічного процесу  Iнформацiя про всi обмеження на 

використання майна емiтента: Обмежень на використання основних засобiв не має.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

2665 2746 0 0 2665 2746
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

Статутний капітал (тис. грн.)

2646

1979

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 667 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 667 тис.грн.  Різниця 

між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього 

періоду становить 639 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 

скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 639 тис.грн. 

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 

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

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 1979

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

2618

1979

1979
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Види зобов‘язань Дата 

виникнення

Непогашена 

частина боргу 

(тис.грн.)

Відсоток за 

користування 

коштами (% річних)

Дата 

погашення

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним 

випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

24

0

1072

1976

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов’язання

Усього зобов’язань

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

880Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами) (за 

кожним видом):

X X X

Опис: Iншi зобов'язання емiтента 880 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 857 тис.грн. 

Поточнi зобов'язання за розрахунками - 68тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання - 147 тис.грн. Зобов'язань за   цiнними 

паперами, у тому числi за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями та 

iншими цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом) не має, фiнансової 

допомоги не отримувало.

Довгостроковий 09.02.2008 790 19,5 09.02.2015

Довгостроковий 08.04.2011 90 18,5 07.04.2014
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у грошовій 

формі 

(тис. грн.)

у 

відсотках 

до всієї 

виробленої

 продукції

у 

натуральній 

формі 

(фізична 

од. вим.)

у 

натуральній 

формі 

(фізична 

од. вим.)

у 

відсотках 

до всієї 

реалізо-

ваної 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N

з/п

Основний 

вид 

продукції у грошовій 

формі 

(тис. грн.)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7

1926 38 14001407 30,531 Образотворча  

(тис. Ар./вiдб. 

ф-т. 60х90)

1988

889 19 7272 32,392 Товари 

народного 

споживання 

(тон.)

2109

2415 43 392392 37,083 Iншi послуги 2415

© SMA 024656192012 р. 



Відсоток 

від 

загальної 

собівартості 

реалізованої

 продукції 

(у відсотках)

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N

з/п

Склад витрат

31 2

651 Матерiальнi витрати

© SMA 024656192012 р. 



Дата 

виникнення 

події

Дата 

оприлюднення 

Повідомлення 

у стрічці новин

Вид інформації

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

що виникала протягом періоду

1 2 3

23.03.2012 23.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів

22.08.2012 22.08.2012 Відомості про проведення загальних зборів

27.09.2012 28.09.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2012 1 0

2011 0 0

2010 2 1

X

д/н

X

д/н

X

X

д/н

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

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

Реєстраційна комісія

Акціонери

Реєстратор

Інше (запишіть)

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

загальних зборах (за наявності контролю)?

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

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

Реорганізація

Внесення змін до статуту товариства

Прийняття рішення про зміну типу товариства

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

Депозитарій X

XОбрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 

дострокове припинення їх повноважень

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

2

0

0

0

0

0

В складi наглядової ради комiтети не створювалися.

так

X

X

Винагороди членiв наглядової ради не визначаються.

X

X

X

X

X

д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків  акцій

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

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

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

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

акціонерами? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

5Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 

трьох років?

В складi наглядової ради комiтети не створювалися.Інше (запишіть)

© SMA 024656192012 р. 



д/н

так

0

4

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

та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 

акціонерного товариства

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

ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)

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

нового члена

Інше (запишіть)

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

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років?

 Так Ні

X

X

X

X

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 

зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори

 акціонерів

Засідання

наглядової ради

Засідання

правління

Члени правління (директор)

Загальний відділ

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ (юрист)

Секретар правління

Секретар загальних зборів

Секретар наглядової ради

Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 

акціонерами

 

Голова наглядової ради так так ні
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так

ні

так

так

так

ні

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

так

ні

так

так

ні

так

ні

ні

так

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 

бюджету

Обрання та відкликання голови правління

Обрання та відкликання членів правління

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів правління

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій

Затвердження аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 

збори 

акціонерів

Наглядова 

рада

Виконавчий 

орган

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу

 

так

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства? 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 

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

осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
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Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів 27.09.2012р. внутрішні положення 

товариством не приймалися, оскільки всі необхідні норми для роботи товариства зазначені 

у новій редакції Статуту Приватне акціонерне товариство "Вінницька обласна    друкарня"

так

ні

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

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

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 

ринок цінних паперів

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства

Фінансова звітність, 

результати діяльності

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 

управління товариства

Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

X

X

X

X

X

ні

X

X

X

Рiшення приймалось спiльно Наглядова рада та Правлiння.

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 

аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Правління або директор

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X
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За останнi 5 рокiв аудитора не було змiнено.

X

Перевiрки проводилися ревiзiйною комiсiєю, за дорученням наглядової ради та аудитом.

X

X

Останнiй раз ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку за дорученням наглядової ради.

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

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

році?

Ревізійна комісія 

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ

X

д/н

X

не визначились

01.01.1900

Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного 

управлiння.

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

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

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

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

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

яким органом 
управління прийнятий:

Iнформацiя не оприлюднювалась про прийняття акцiонерним товариством кодексу 

(принципiв, правил) корпоративного управлiння.
укажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

 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

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

суду

Інше (запишіть)

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

ні

ні

ні

ні

ні

ВАТ "Вiнницька обласна друкарня" вела власний реєстр власникiв iменних ЦП. Протягом 

попереднього та звiтного перiоду особи, яка веде облiк прав власностi на ЦП емiтента у 

депозитарнiй системi України, рiшенням про передачу реєстру не приймалось.

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

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

При наявностi кодексу у товариствi буде розкрито стан дотримання кодексу (принципiв, правил) корпоративного 

управлiння.

;

;
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36 29

52 52

16 23

13 13

2998 3079

7804 8195

4806 5116

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3047 3121

Актив Код

рядка

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1 2 3 4

     I. Необоротні активи

010

Нематеріальні активи:

011

012

020

030

031

032

040

045

050

060

070

080

     залишкова вартість

     первісна вартість

     накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

     залишкова вартість

     первісна вартість

     знос

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

     інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи 

Усього за розділом I

Основні засоби:

Довгострокові фінансові інвестиції:

Баланс

на р.31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

   

   

2013.01.01

02465619

0510136300

0

58.11

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного

управління

Вид економічної

діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Організаційно-

правова форма 

господарювання

за КОПФГ 230

Адреса Київська, 4, м..Вiнниця, Замостянський, Вiнницька область, 21050, Україна

КОДИ

((

((

))

) )

Довгострокові біологічні активи:    

0 0

0 0

0 0

035

036

037

     справедлива (залишкова) вартість

     первісна вартість

     накопичена амортизація (( ))

0 0055Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

0 0056     первісна вартість інвестиційної нерухомості

0 0057     знос інвестиційної нерухомості

0 0065Гудвіл

0 0075Гудвіл при консолідації

(( ))

Середня кількість працівників (1) 63

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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504 424

0 0

50 47

488 480

169 86

0 0

266 272

266 272

0 0

34 4

0 0

0 0

0 0

48 205

0 0

17 11

0 0

31 19

1607 1548

52 3

4706 4672

100

110

120

130

140

150

160

161

162

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

Виробничі запаси

Поточні біологічні активи

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари

Векселі одержані

     чиста реалізаційна вартість

     первісна вартість

     резерв сумнівних боргів

     з бюджетом

     за виданими авансами

     з нарахованих доходів

     із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

     в національній валюті

     в іноземній валюті

Інші оборотні активи

Усього за розділом II

     III. Витрати майбутніх періодів

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Баланс 

   

   

   

   

(( ) )

16 11231     у тому числі в касі

0 0275     ІV. Необоротні активи та групи вибуття

1 2 3 4
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Примітки: Оцiнка нематерiальних активiв здiйснювалась згiдно з Положенням (стандарту) бухгалтерського облiку 8 

"Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв україни вiд 18.10.1999р. №242 та 

зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї україни 02.11.1999р. За № 750/4043 iз змiнами i доповненнями, внесеними 

наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд .30.11.2000р. №304, вiд  2511.2002р. №989, вiд 22.11.2004р. №731, вiд 

16.03.2005р. №235, вiд 11.12.2006р. №1176, вiд 19.12.2006р. №1213, вiд 05.03.2008р. №353 та вiд 14.10.2008р. 

     I. Власний капітал

Статутний капітал 300

310

320

330

340

350

360

370

400

410

420

430

440

450

460

470

480

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

1979 1979

0 0

0 0

399 399

50 50

190 218

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

594 880

0 0

19 19

0 0

613 899

108 0

0 0

0 0

1030 857

0 0

15 24

0 0

27 31

56 68

0 0

0 0

239 147

1475 1127

0 0

4706 4672

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал 

Забезпечення виплат персоналу

Інші забезпечення 

Цільове фінансування(2)

Усього за розділом II

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Відстрочені податкові зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання

Усього за розділом III

Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

     з одержаних авансів

     з бюджетом

     з позабюджетних платежів

     зі страхування

     з оплати праці

     з учасниками

     із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов'язання

Усього за розділом IV

     V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

( ( )

( (

     II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

     III. Довгострокові зобов'язання

     IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Пасив Код

рядка

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1 2 3 4

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

)

)

)

380 2618 2646Усього за розділом I

415 0 0Сума страхових резервів

416 0 0Сума часток перестраховиків у страхових резервах ( () )

375 0 0Накопичена курсова різниця

385 0 0Частка меншості

605 0 0Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, 

утримуваними для продажу

(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
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Бодлєв Микола Федорович

Кузьміна Вікторія Дмитрівна

Керівник

Головний бухгалтер

№1238. Станом на 31.12.2010р.         Облiк фiнансових iнвестицiй товариством не здiйснюються у зв'язку з тим, що 

пiдприємство не має фiнансових iнвестицiй в акцiї та частки у статутному капiталi iнших об'єктiв господарювання.
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6214 6512

761 822

0 0

0 0

5 4

5448 5686

4735 5052

713 634

0 0

1118 1273

1032 1099

188 221

395 442

216 145

0 0

0 0

0 0

1 0

182 137

0 0

0 1

35 7

0 0

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

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

Податок на додану вартість 015

Акцизний збір 020

 025

Інші вирахування з доходу 030

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

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040

Валовий:
     прибуток

050

     збиток 055

Інші операційні доходи 060

Адміністративні витрати 070

Витрати на збут 080

Інші операційні витрати 090

Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток

100

     збиток 105

Доход від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120

Інші доходи(1) 130

Фінансові витрати 140

Втрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток

170

     збиток 175

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2013.01.01
КОДИ

02465619

0510136300

0

230

58.11

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного
управління

Організаційно-правова 
форма господарювання
Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.
Звіт про фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

((

))

))

(

((

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(( )

))

))

)

)

)

))

)

)

))

))

за 2012 рік

0 0     у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061

0 0     у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 ( ( ))

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

© SMA 024656192012



7 2

28 5

0 0

0 0

0 0

0 0

28 5

0 0

3006 3631

1067 1230

379 485

328 329

1051 1008

5831 6683

9895140 9895140

9895140 9895140

0,01 0,01

0,01 0,01

0 0

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180

Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток

190

     збиток 195

Надзвичайні:
     доходи

200

     витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:
     прибуток

220

     збиток 225

Матеріальні затрати 230

Витрати на оплату праці 240

Відрахування на соціальні заходи 250

Амортизація 260

Інші операційні витрати 270

Разом 280

Середньорічна кількість простих акцій 300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 320

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 330

Дивіденди на одну просту акцію (грн) 340

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Найменування показника

1 2 3 4

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

(

)

(

((

(( ) )

))

)

Бодлєв Микола Федорович

Кузьміна Вікторія Дмитрівна

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг) товариством провадиться 
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Доход", затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від  29.11.1999р. №290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999р. За № 
860/4153 із змінами і доповненнями , внесеними наказом Міністерства фінансів України.

0 0Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185

0 0     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 0Частка меншості 215

0 0Забезпечення матеріального заохочення 226

(( ))

(( ))

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

1 2 3 4
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6214 6512

761 822

0 0

0 0

5 4

5448 5686

4735 5052

713 634

0 0

1118 1273

1032 1099

188 221

395 442

216 145

0 0

0 0

0 0

1 0

182 137

0 0

0 1

35 7

0 0

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

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

Податок на додану вартість 015

Акцизний збір 020

 025

Інші вирахування з доходу 030

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

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040

Валовий:
     прибуток

050

     збиток 055

Інші операційні доходи 060

Адміністративні витрати 070

Витрати на збут 080

Інші операційні витрати 090

Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток

100

     збиток 105

Доход від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120

Інші доходи(1) 130

Фінансові витрати 140

Втрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток

170

     збиток 175

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2013.01.01
КОДИ

02465619

0510136300

0

230

58.11

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного
управління

Організаційно-правова 
форма господарювання
Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.
Звіт про фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

((

))

))

(

((

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(( )

))

))

)

)

)

))

)

)

))

))

за 2012 рік

0 0     у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061

0 0     у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 ( ( ))

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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7 2

28 5

0 0

0 0

0 0

0 0

28 5

0 0

3006 3631

1067 1230

379 485

328 329

1051 1008

5831 6683

9895140 9895140

9895140 9895140

0,01 0,01

0,01 0,01

0 0

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180

Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток

190

     збиток 195

Надзвичайні:
     доходи

200

     витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:
     прибуток

220

     збиток 225

Матеріальні затрати 230

Витрати на оплату праці 240

Відрахування на соціальні заходи 250

Амортизація 260

Інші операційні витрати 270

Разом 280

Середньорічна кількість простих акцій 300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 320

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 330

Дивіденди на одну просту акцію (грн) 340

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Найменування показника

1 2 3 4

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

(

)

(

((

(( ) )

))

)

Бодлєв Микола Федорович

Кузьміна Вікторія Дмитрівна

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг) товариством провадиться 
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Доход", затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від  29.11.1999р. №290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999р. За № 
860/4153 із змінами і доповненнями , внесеними наказом Міністерства фінансів України.

0 0Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185

0 0     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 0Частка меншості 215

0 0Забезпечення матеріального заохочення 226

(( ))

(( ))

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

1 2 3 4
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5904 6512

30

453 441

0 0

0 0

67

0 0

984 2067

5476 6015

19 248

3 6

7 7

150

0

402 862

0 0

402 862

Звіт про рух грошових коштів

за рік2012

 Стаття Код За звітний період За аналогічний період 

попереднього року

3 421

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

                    Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Покупців і замовників авансів

Повернення авансів

Бюджету податку на додану вартість

Отримання субсидій, дотацій

Цільового фінансування

Боржників неустойки (штрафів, пені)

Інші надходження

                    Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

Повернення авансів

Витрат на відрядження

Зобов'язань з податку на прибуток

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

Цільових внесків

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від операційної діяльності

   

2013.01.01

КОДИ

02465619

0510136300

230

58.11

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Організаційно-

правова форма 

господарювання

Вид економічної 

діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

0 0015Погашення векселів одержаних

68

0 0035Установ банків відсотків за поточними рахунками

0 0045Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

0

0 0095Авансів

902 1072105Працівникам

84 221115Зобов'язань з податку на додану вартість

424 505125Відрахувань на соціальні заходи

119

0

2145Інші витрачання 2

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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Бодлєв Микола Федорович

Кузьміна Вікторія Дмитрівна

Керівник

Головний 

бухгалтер

Примітки: Рух грошових коштiв товариства розкривають джерело надходження та витрат готiвкових коштiв в розрiзi 

операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.

3 421

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

     фінансових інвестицій

     необоротних активів

     майнових комплексів

Отримані:

     відсотки

     дивіденди

Інші надходження

Придбання:

     фінансових інвестицій

     необоротних активів

     майнових комплексів

Інші платежі

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Надходження власного капіталу

Отримані позики

Інші надходження

Погашення позик

   

0

1

0 0

0

0

0

0

871

0

0

-405 -870

0 0

-405 -870

0

1648

0

1341

0

137

-3 15

0 0

-3 15

-6 7

17

0 0

11

350Сплачені дивіденди

360Інші платежі

370Чистий рух коштів до надзвичайних подій

380Рух коштів від надзвичайних подій

390Чистий рух коштів від фінансової діяльності

400Чистий рух коштів за звітний період

410Залишок коштів на початок року

420Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

430Залишок коштів на кінець року

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0

1

0

0

0

0

406

0

0

0

1493

0

1469

0

182

10

17

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)
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1979 0 0 399 50 190 0 0 2618

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1979 0 0 399 50 190 0 0 2618

 Стаття  Код  Статутний

капітал

 Пайовий

капітал

 Додатковий

вкладений

капітал

 Інший

додатковий

капітал

 Резервний

капітал

 Нерозподі-

лений

прибуток

 Неоплачений

капітал

 Вилучений

капітал

 Разом

Залишок на початок року  010

Зміна облікової політики 020

Виправлення помилок  030

Інші зміни  040

Скоригований залишок

на початок року    

 050

Коригування:           

2013.01.01

КОДИ

02465619

0510136300

0

230

58.11

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Звіт про власний капітал

за р.2012

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Одиниця виміру: тис. грн.

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 28 0 0 28

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Стаття  Код  Статутний

капітал

 Пайовий

капітал

 Додатковий

вкладений

капітал

 Інший

додатковий

капітал

 Резервний

капітал

 Нерозподі-

лений

прибуток

 Неоплачений

капітал

 Вилучений

капітал

 Разом

Переоцінка активів:           

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

Дооцінка основних засобів

Уцінка основних засобів

Дооцінка незавершеного

будівництва

Уцінка незавершеного

будівництва

Дооцінка нематеріальних активів

Уцінка нематеріальних активів

 

Чистий прибуток (збиток) за

звітний період

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до

статутного капіталу

Відрахування до резервного

капіталу

 

Розподіл прибутку:           

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

( (

(

(

(

(((((((

(

( ( (((

( (

( (

((( ( (

)

)

)

)

)

) )))))))

)

))

)

) ))))

)))))
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Бодлєв Микола Федорович

Кузьміна Вікторія Дмитрівна

Керівник

Головний 

бухгалтер

Примітки: д/н

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 28 0 0 28

1979 0 0 399 50 218 0 0 2646

 Стаття  Код  Статутний

капітал

 Пайовий

капітал

 Додатковий

вкладений

капітал

 Інший

додатковий

капітал

 Резервний

капітал

 Нерозподі-

лений

прибуток

Неоплаче-

ний

капітал

 Вилучений

капітал

 Разом

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Внески учасників:           

180

190

 200

 210

 220

 230

 240

 250

 260

 270

 280

 290

 300

Внески до капіталу

Погашення заборгованості з

капіталу

Викуп акцій (часток)

Перепродаж викуплених

акцій (часток)

Анулювання викуплених

акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі

Зменшення номінальної

вартості акцій

Списання невідшкодованих

збитків

Безкоштовно отримані активи

 

Разом змін в капіталі

Залишок на кінець року

Вилучення капіталу:           

Інші зміни в капіталі:           
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Права користування природними 

ресурсами

 010

Права користування майном 020

Права на комерційні позначення  030

Права на об'єкти промислової 

власності

 040

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік2012

2013.01.01

КОДИ

02465619

0510136300

0

230

58.11  

Дата 

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма 

господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Форма N 5                                                 Код за ДКУД 1801008I. Нематеріальні активи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Групи нематеріальних

активів

 Код 

рядка

Залишок на 

початок року

Надійшло

 за рік

 Переоцінка (до-

оцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік  Нараховано

амортизації

 за рік

Втрати від 

зменшення

корисності

 

за рік

Інші зміни за рік Залишок на 

кінець року

1 2 3 5 6 8 10 11 12

первісна 

(переоці

нена) 

вартість

накопи-

чена 

аморти-

зація

4

первісної

(пере-

оціненої)

вартості 

накопи-

чена 

аморти-

зація

первісна 

(пере-

оцінена) 

вартість

накопи-

чена 

аморти-

зація

7 9

первісної

(пере-

оціненої)

 вартості 

накопи-

чена 

аморти-

зація

первісна 

(пере-

оцінена) 

вартість

накопи-

чена 

аморти-

зація

13 14 15

0 0 0 0 0 0Авторське 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

52 0 0 7 0 0Інші нематеріальні активи  070 16 0 0 0 0 52 23

52 0 0 7 0 0Разом  080 16 0 0 0 0 52 23

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

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

                      вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 0

                      вартість створених підприємством нематеріальних активів 0

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

0

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

0 0 0 0 0 0Гудвіл  090 0 0 0 0 0 0 0
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333 0 0 0 0 0

Групи матеріальних

активів

 Код 

рядка

Залишок на 

початок року Надійшло

 за рік

 Переоцінка

(дооцінка +,

уцінка -)

Вибуло за рік  Нарахо-

вано

аморти-

зації 

за рік

Втрати 

від 

змен-

шення 

корис-

ності 

Інші зміни за рік Залишок на 

кінець року

Земельні ділянки      100

1 2 3 5 6 8 10 11 12

II. Основні засоби

первісна 

(пере-

оцінена) 

вартість

знос

0

4

первісної 

(пере-

оціненої) 

вартості 

зносу первісна 

(пере-

оцінена) 

вартість

знос

0

7

0 0

9

первісної 

(пере-

оціненої) 

вартості 

зносу первісна 

(пере-

оцінена) 

вартість

знос

0

13

333

14

0

15

0 0 0 0 0 0Капітальні витрати на

поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0

2280 0 0 54 0 258Будинки, споруди та  

передавальні пристрої

 120 1203 0 0 0 0 2538 1257

4225 22 0 200 0 114Машини та обладнання   130 2951 0 0 0 0 4361 3151

417 0 0 53 0 0Транспортні засоби    140 173 0 7 7 0 410 219

74 3 0 4 0 0Інструменти, прилади,

інвентар (меблі)   

150 58 0 2 2 0 75 60

0 0 0 0 0 0Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0

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

411 0 0 5 0 0Інші основні засоби   180 383 0 1 1 0 410 387

0

у тому числі     

16

первісної 

(пере-

оціненої) 

вартості 

зносу первісна 

(пере-

оцінена) 

вартість

знос

0

17

0

18

0

19

0 0 0 0

0 0 912 503

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

одержані за 

фінансовою орендою

передані в 

оперативну оренду

0 0 0 0 0 0Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 5 6 8 10 11 124 7 9 13 14 15

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

0 0 0 0 0 0Малоцінні необоротні  

матеріальні активи  

200 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Тимчасові (нетитульні)

споруди             

210 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

64 5 0 5 0 0Інші необоротні    

матеріальні активи

250 38 0 1 1 0 68 42

7804 30 0 321 0 372Разом 260 4806 0 11 11 0 8195 5116

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

                                      вартість оформлених у заставу основних засобів

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

                                      первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

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

З рядка 260 графа 5    вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 15  знос основних засобів, щодо яких  існують обмеження права власності

529

0

0

141

0

0

0

0

16 17 18 19

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 912 503

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)

(267)

(268)

                                      основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 0(2641)

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

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

© SMA 024656192012 р. 



III. Капітальні інвестиції

Найменування показника       Код  рядка За рік На кінець року 

1     2 3 4

Капітальне будівництво           280

Придбання (виготовлення) основних засобів 290

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних активів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310

Придбання (вирощування) довгострокових 

біологічних активів

320

Інші 330

Разом 340

258 6

143 7

5

0

0

0

406 13

0

0

0

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника       Код  рядка За рік На кінець року 

1     2 3 4

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 

капіталі в:

                  асоційовані підприємства 

350

                  дочірні підприємства 360

                  спільну діяльність   370

Б. Інші фінансові інвестиції в:

                  частки і паї у статутному капіталі

                  інших підприємств

380

                  акції  390

                  облігації 400

                   інші 410

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

довгострокові поточні

5

0

0

0

0

0

0

0

Разом 420 0 0 0

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

                                                                                                 за собівартістю                             (421)

                                                                                                за справедливою вартістю            (422)

                                                                                                за амортизованою собівартістю    (423)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:   за собівартістю       (424)

                                                                                                за справедливою вартістю            (425)

                                                                                                за амортизованою собівартістю   (426)

0

0

0

0

0

0

  капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість           (341)

  фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

0

0

З рядка 340 графа 3
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V. Доходи і витрати

Найменування показника       Код  рядка Доходи Витрати 

1     2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати

  Операційна оренда активів

440

  Операційна курсова різниця       450

  Реалізація інших оборотних  активів  460

  Штрафи, пені, неустойки          470

  Утримання об'єктів житлово-комунального

  соціально-культурного призначення

480

   Інші операційні доходи і витрати 490

       у тому числі: відрахування до резерву

       сумнівних боргів

491

1041 316

0 0

0

0

0

77

0

74

0

5

0

       непродуктивні витрати і втрати     492

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в:      асоційовані підприємства 

500

                                 дочірні підприємства 510

                                 спільну діяльність 520

В. Інші фінансові доходи і витрати

       Дивіденди  

530

       Проценти 540

       Фінансова оренда активів         550

0

0 0

0

0

0

0 0

182

0

0

        Інші фінансові доходи і витрати             560

Г. Інші доходи і витрати          

        Реалізація фінансових інвестицій

570

        Доходи від об'єднання підприємств 580

        Результат оцінки корисності 590

        Неопераційна курсова різниця     600

        Безоплатно одержані активи       610

        Списання необоротних активів     620

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

        Інші доходи і витрати            630 0 0

X

X

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
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Види забезпечень і резервів 

Код  

рядка

Залишок

на початок

року

1     2 3

Забезпечення на виплату відпусток 

працівникам  

710

Забезпечення наступних витрат на додаткове 

пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на виконання 

гарантійних зобов'язань

730

Забезпечення наступних витрат на 

реструктуризацію 

740

Забезпечення наступних витрат на виконання 

зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

  760

 770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів 775 0

нарахо-

вано   

(створено)

4

0

0

0

0

0

0

0

0

додаткові  

відраху-

вання

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Викорис-

тано у 

звітному 

році

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Сторно-

вано 

невико-

ристану 

суму у 

звітному 

році

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума 

очікуваного 

відшкоду-

вання витрат 

іншою 

стороною,

що врахована 

при оцінці 

забезпечення

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок

на кінець

року

9

0

0

0

0

0

0

0

0

Збільшення

 за звітний рік

Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

VI. Грошові кошти

Найменування показника       Код  рядка На кінець року

1     2 3

Каса         640

Поточний рахунок у банку                650

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові

книжки)

660

Грошові кошти в дорозі                  670

Еквіваленти грошових коштів             680

Разом 690

11

0

0

0

0

11

VII. Забезпечення і резерви

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено 

(691)

0
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VIII. Запаси

Найменування показника       Код  рядка Балансова 

вартість на кінець 

року

Переоцінка за рік

1     2 3 4

Сировина і матеріали    800

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби

810

Паливо 820

Тара і тарні матеріали  830

Будівельні матеріали    840

Запасні частини         850

Матеріали сільськогосподарського 

призначення

860

378 0

0 0

1

0

8

32

0 0

0

0

0

0

збільшення чистої 

вартості реалізації*

уцінка

5

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880

Незавершене виробництво     890

Готова продукція              900

Товари 910

5

47

480

86 0

0

0

0

0

0

0

0

Разом  920 1037 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації  (921) 

                                                                                                             переданих у переробку         (922)

                                                                                                             оформлених в заставу           (923) 

                                                                                                             переданих на комісію           (924) 

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

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

0

0

0

0

0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника       Код  

рядка

Всього на 

кінець року
у т.ч. за строками непогашення

1     2 3 4

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги

940

Інша поточна дебіторська заборгованість 950

272 272

205 205

до 12 

місяців

від 12 до 18 

місяців

від 18 до 36

 місяців

5

0

0

6

0

0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості                                   (951) 0

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами                               (952) 0

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу                                                   (926) 0
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X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат          960

Визнано заборгованістю винних осіб у 

звітному році

970

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 

винуватців за якими на кінець року не 

прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

0

0

 XI. Будівельні контракти

Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний 

рік                           

1110 0

Заборгованість на кінець звітного року:  

            валова замовників                              1120 0

            валова замовникам                                     1130 0

            з авансів отриманих                          1140 0

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

Відстрочені податкові активи:        

  на початок звітного року        

1220

  на кінець звітного року              1225

Відстрочені податкові зобов'язання:  

  на початок звітного року 

1230

  на кінець звітного року              1235

Включено до Звіту про фінансові результати - 

             усього

1240

             у тому числі:                  

                поточний податок на прибуток  

1241

7

0

0

19

19

7

7

                зменшення (збільшення) відстрочених

                податкових активів

1242 0

                збільшення (зменшення) відстрочених

                податкових зобов'язань

1243

Відображено у складі власного капіталу  - 

            усього                       

1250

            у тому числі:                 

              поточний податок на прибуток     

1251

              зменшення (збільшення) відстрочених

              податкових активів 

1252

0

0

0

0

збільшення (зменшення) відстрочених 

              податкових зобов'язань             

1253 0
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XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Нараховано за звітний рік                        1300

Використано за рік - усього             1310

в тому числі на:        

 будівництво об'єктів      

1311

 придбання (виготовлення) та поліпшення

 основних засобів

1312

       з них машини та обладнання                   1313

  придбання (створення) нематеріальних 

  активів                       

1314

  погашення отриманих на капітальні 

  інвестиції позик

1315

328

328

0

328

0

0

0

                1316 0

               1317 0

Бодлєв Микола Федорович

Кузьміна Вікторія Дмитрівна

Керівник

Головний 

бухгалтер
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Текст аудиторського висновку

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                             
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  ЩОДО ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА 
ДРУКАРНЯ” СТАНОМ НА 31.12.2012 РОКУ  Адресат: ВЛАСНИКАМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, 
КЕРІВНИЦТВУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА 
ДРУКАРНЯ”  м. Вінниця                        § 1.1 ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 1.1.1  Основні відомості 
про акціонерне товариство  Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
„ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” Код  ЄДРПОУ	02465619 Організаційно-правова 
форма	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Виписка з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб	Серія АА № 890115 Дата проведення державної реєстрації   	01 вересня 2004 
року    Місце проведення державної реєстрації	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ Місцезнаходження 	21050, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВІННИЦЯ 
ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА,4  1.1.2 Опис аудиторської перевірки  При формуванні висновку 
застосовувалися „Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами 
цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)”,затверджені рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку 29 вересня 2011 року № 1360 і зареєстровані у 
Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 року № 1358/20096.  Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591 із змінами, внесеними згідно з 
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року за № 97/13364. Рішення НК ЦПФР № 1632 від 
20 листопада 2012 року „Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів”, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року № 
2099/22411.  Рішення НК ЦПФР від 09.02.2012 року № 270 про затвердження роз’яснення 
Національної комісії цінних паперів та фондового ринку „Про порядок застосування частини 
шостої статті 40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” щодо розкриття 
інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності”.  При перевірці 
аудитори керувались Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а 
також „Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
30.11.1999 року № 291 та Інструкцією по його застосуванню із змінами та іншими нормативними 
актами, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.    Фінансова звітність 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” 
складена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні 
(далі- «П(С)БО») у форматі XML.  Аудиторська перевірка здійснена у відповідності до вимог 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг (далі –«МСА»), зокрема МСА700 „Формування думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності”, 705 „Модифікація думки у звіті незалежного аудитора” ,706 „Пояснювальні параграфи 
та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”,720 „Відповідальність аудитора щодо 
іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”,Кодексу 
Етики Професійних бухгалтерів з урахуванням вимог Закону України «Про аудиторську 
діяльність».  Перелік фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності 
акціонерного товариства, а саме: ?	Баланс товариства станом на 31 грудня 2012 року (форма № 1 
код за ДКУД 1801001); ?	Звіт про фінансові результати товариства за 2012 рік (форма  № 2 код 
за ДКУД 1801003); ?	Звіт по рух грошових коштів за 2012 рік (форма № 3 код за ДКУД 
1801004); ?	Звіт про власний капітал за 2012 рік (форма № 4 код за ДКУД 1801005); 
?	Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (форма № 5 код за ДКУД 1801008); 
?	Додаток до приміток до річної фінансової звітності „Інформація за сегментами” за 2012 рік 
(форма № 6 код за ДКУД 1801009).  Підготовка фінансової звітності відповідно до П(С)БО 
вимагають використання певних ключових бухгалтерських оцінок. Окрім цього, від 
управлінського персоналу вимагається застосування певних дій в процесі застосування облікової 
політики товариства. Складні питання, що більшою мірою вимагають вживання першочергових 
дій, а також ті оцінки і пропозиції, які можуть істотно вплинути на фінансову звітність, розкриті 
в примітках - пункт 1.4.1.   §1.2  ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО 
ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ  
Управлінський персонал ПрАТ „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” несе відповідальність за 
складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до застосованої 
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концептуальної основи фінансової звітності - 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.  §1.3 ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРА 
ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ (ЗВІТУ) СТОСОВНО ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  Нашою 
відповідальністю є висловлення думки щодо цієї  фінансової звітності на основі результатів 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
достатньої впевненості, 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 ґрунтується на судженні аудитора, включаючи 
оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, які 
стосуються складання і достовірного подання фінансової звітності з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю ПрАТ  „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ”. Аудит 
включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових 
оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.  На 
нашу думку, аудиторські докази, отримані аудитором, є достатніми і прийнятними для 
формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.  §1.4 ДУМКА 
АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО 
МСА 700 „ФОРМУВАННЯ ДУМКИ ТА НАДАННЯ ЗВІТУ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ”  
На нашу думку, акціонерне товариство в цілому дотримується принципів  обраної облікової 
політики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фінансової звітності відповідно  до 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Річні звіти, які надали власники 
акціонерного товариства (що додаються), містять перевірену аудитором фінансову звітність.  
Структура повного комплекту  фінансової звітності, а  саме: балансу, звіту про фінансові 
результати, власний капітал, рух грошових коштів, приміток до річної фінансової звітності та 
додатка до приміток до річної фінансової звітності станом на 31.12.2012 року.  1.4.1 ПОВ’ЯЗАНІ 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  Основні підходи складання фінансової звітності  В 
ході перевірки аудитором було досліджено облікову систему товариства (наказ про облікову 
політику № 1 від 10.01.2012 року). Використані на акціонерному товаристві принципи 
бухгалтерського обліку в цілому відповідають концептуальній основі фінансової звітності 
передбаченій національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, але 
потребують уточнень. В першу чергу, це стосується   розробки робочого плану рахунків 
товариством, що  передбачено наказом №1591 Міністерства фінансів України від 09.12.2011 року 
„Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з 
бухгалтерського обліку”, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2011 року № 
1556/20094.  Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного 
запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік акціонерного 
товариства автоматизований, ведеться на комп’ютері із застосуванням бухгалтерської програми 1-
С „Предприятие” версія 7.7.   На підставі проведених аудитором тестів та отриманих 
аудиторських доказів, можна зазначити, що бухгалтерський облік ведеться акціонерним 
товариством в цілому відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року № 996 - XIV, затверджених Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації 
бухгалтерського обліку.   Розкриття інформації за видами активів  Станом на 31.12.2012 року по 
даних бухгалтерського обліку у акціонерного товариства рахуються незавершені капітальні 
інвестиції - (витрати по капітальному будівництву та інші необоротні матеріальні активи) на 
загальну суму 13 тис. грн., які обліковуються на субрахунку: 151 „Капітальне будівництво” та 153 
„Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів”.  Аудитором здійснена 
оцінка нематеріальних активів товариства відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 8 „Нематеріальні активи”, затвердженого наказом Міністерства фінансів Україні від 18 
жовтня 1999 року № 242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 
року  за № 750/4043 із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України. Термін 
використання нематеріальних активів визначається по кожному об’єкту окремо в момент його 
зарахування на баланс і нарахування зносу (амортизації) здійснюється прямолінійним методом, 
відповідно до облікової політики товариства. Амортизаційні відрахування акціонерним 
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товариством провадиться до досягнення залишковою вартістю нематеріального активу нульового 
значення.   Нематеріальні активи станом на 31.12.2012 року обліковуються в розмірі 52 тис. грн. 
(по первісній вартості) - програмне забезпечення.  Рахунок	Сальдо по Д-Т на 31.12.2012 року 
(первісна вартість)	Сальдо по Д-Т на 31.12.2011року (первісна вартість) Номер			Назва			 
127	 Інші нематеріальні активи 	52	52                        Усього	52	52  Облік основних засобів у 
товаристві ведеться за первісною вартістю та в загальному із дотриманням принципів обачності, 
переваги сутності над формою, згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні 
засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів Україні від 27 квітня 2000 року № 92 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 із змінами, 
внесеними наказами Міністерства фінансів України.  У відповідності з вимогами Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 28 „Зменшення корисності активів ” затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року № 817 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 13 січня 2005 року                     № 35/10315 із змінами, на дату річного балансу 
товариство має оцінювати, чи існують ознаки можливих вигод від відновлення корисності чи 
втрат від зменшення корисності. Дане положення (стандарт) не застосовувалося акціонерним 
товариством у своїй господарській діяльності у звітному періоді.  Нарахування амортизації на 
основні засоби здійснюється прямолінійним методом, що визначено  в наказі про організацію 
бухгалтерського обліку й облікову політику ПрАТ  „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” та не 
суперечить п. 26 П(С)БО 7 „Основні засоби”.  Дані щодо вартості основних засобів 
товариства                 Рахунок	Сальдо по Д-Т на 31.12.2012р.     первісна вартість	Сальдо по Д-Т 
на 31.12.2011р. первісна вартість	Збільшення	Зменшення	Частка від загальної вартості ОЗ %  
№	Назва					 101 	Земельні ділянки 	333 	333	-	-	4,06 103 	Будинки, 
споруди	2538	2280	258	-	30,97 104	Машини та обладнання	4361	4225	136	-	53,22 
105	Транспортні засоби	410	417	-	7	5,00 106	Інструменти, прилади	75	74	1	-	0,92 
109	Інші основні засоби   	410	411	-	1	5,00 112	Інші НМА	68	64	4	-	0,83 10	Основні 
засоби	8195*	7804	399	8	100,0      *Вартість повністю амортизованих основних засобів 
станом на 31.12.2012 року складає 141 тис. грн.  Облік фінансових інвестицій товариством не 
здійснюється у зв’язку з тим, що підприємство не має фінансових інвестицій в акції та частки у 
статутному капіталі інших суб’єктів господарювання.   У 2012 році для ведення бухгалтерського 
обліку сировини, товарів, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей акціонерне 
товариство застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 року та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 751/4044  із 
змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України. Вибуття запасів здійснюється за 
методом середньозваженої собівартості - при відпуску запасів у виробництво та реалізації 
продукції.   Балансова (облікова) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп   
	                                                                                                                        Класифікаційна група 
	Балансова вартість тис. грн.	Частка від загальної вартості усіх      запасів (%) 	Сальдо по Д-Т 
на 31.12.2012р 	Сальдо по Д-Т   на31.12.2011р 	Збільшення	Зменшення	 1.1 Сировина і 
матеріали	378	445	-	67	36,45 1.2 Паливо   	1	2	-	1	0,10 1.3 Тара і тарні матеріали 	-	-
	-	-	- 1.4 Будівельні матеріали 	8	2	6	-	0,77 1.5 Запасні частини 	32	49	-	17	3,09 1.6 
Матеріали с/г призначення	-	-	-	-	- 1.7 МШП 	5	6	-	1	0,48 1.Виробничі запаси-
усього	424	504	6	86	40,89 2. Незавершене виробницт.	47	50	-	3	4,53 3. Готова 
продукція	480	488	-	8	46,29 4. Товари	86	169	-	83	8,29 
Разом	1037	1211	6	180	100,00       Аудитором здійснена оцінка дебіторської заборгованості 
товариства, відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська 
заборгованість”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 
року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за № 725/4018 із 
змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України. На основі класифікації дебіторської 
заборгованості товариством резерв сумнівних боргів не створено. Товариству необхідно 
визначати величину сумнівних боргів у відповідності до пункту 8 Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”.                                  Наявність та стан 
дебіторської 
заборгованості                                                                                                                                            
Дебіторська заборгованість	Код рядка балансу	Сальдо по Д-Т на 31.12.2012р. 	Сальдо по Д-Т  
на 31.12.2011р. 	Збільшення	Зменшення	Частка від            загальної суми заборгованості %  за 
товари, роботи, послуги 	160	272	266	6	-	56,55 з бюджетом	170	4	34	-	30	0,83 Інша 
поточна дебіторська  заборгованість	210  	205	48	157	-	42,62 
Усього	Х	481	348	163	30	100,0  На початок року, дебіторська заборгованість по 
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акціонерному товариству склала -                348 тис. грн., а станом на 31.12.2012 року дорівнює – 
481 тис. грн. Таким чином, в звітному періоді відбулося значне збільшення дебіторської 
заборгованості в першу чергу за рахунок іншої поточної заборгованості.  На підставі наказу № 63 
від  20 грудня 2012 року ПрАТ „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ”  була проведена 
інвентаризація матеріальних цінностей, основних засобів, грошових коштів та розрахунків, що 
не суперечить інструкції „Про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69 із змінами, внесеними згідно 
наказів Міністерства фінансів України та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 
серпня 1994 року за № 202/412. Ми спостерігали за проведенням інвентаризації ПрАТ „ 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ”. На думку аудитора, результати інвентаризації повинні 
мати більш прагматичний вплив на фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства 
(встановлення наявності, якості, стану і вартості матеріальних цінностей). Відповідно до даних 
бухгалтерського обліку станом на 31.12.2012 року на балансі товариства по рахунку 39 „Витрати 
майбутніх періодів ” рахується 3 тис. грн./періодичні видання/.  На нашу думку, інформація про 
активи розкрита у фінансових звітах товариства відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку за винятком питань, які розкрито у цих примітках. Розкриття 
інформації про зобов’язання  Облік та оцінка зобов’язань товариства, на нашу думку, 
проводиться у відповідності з вимогами Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 11 
„Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 20 від 11.02.2000 року 
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року № 85/4306 із змінами, 
внесеними наказом Міністерства фінансів України, за винятком обмеження по створенню 
забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат, як це вимагає дане 
Положення.  На початок року, кредиторська заборгованість по акціонерному товариству складала 
– 1367 тис. грн., а станом на 31.12.2012 року дорівнює – 1127 тис. грн. Таким чином, у звітному 
періоді відбулось зменшення заборгованості в першу чергу за рахунок кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги та інших поточних зобов’язань. Акціонерним 
товариством у звітному періоді провадилися операції з пов’язаними 
сторонами.                                      Наявність та стан кредиторської 
заборгованості                                                                                                                                            
Поточні зобов’язання 	Код рядка балансу	Сальдо по К-Т на 3112.2012 р. 	Сальдо по К-Т на 
31.12.2011р 	Збільшення 	Зменшення	Частка  заборгован % Векселі видані  	520	-	-	-	-	- 
Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги 	530	 857	 1030	 -	 173	 76,04 з 
одержаних авансів	540	-	-	-	-	- з бюджетом	550	24	15	9	-	2,13 зі страхування 
	570	31	27	4	-	2,75 з оплати праці	580	68	56	12	-	6,03 Інші поточні 
зобов’язання	610	147	239	-	92	13,05 Всього	Х 	1127	1367	25	265	100,00  Станом на 
31.12.2012 року непогашена частина заборгованості по двох довгострокових кредитах ПАТ АТ 
„ОЩАДБАНК”  та ПАТ АТ „УКРГАЗБАНК” м. Вінниця становить 880 384,00 грн., що 
відповідає ліміту кредитування по кредитним договорам № 256 від 10.02.2012 року та № 4-
Ю/2011 від 08.04.2011 року. Загальна сума заборгованості по довгострокових кредитах ПАТ АТ 
„ОЩАДБАНК”  та ПАТ АТ „УКРГАЗБАНК”  станом на 31.12.2012 року по даних 
бухгалтерського обліку та звітності становить 880 тис. грн. На протязі року була погашена 
заборгованість по короткостроковому кредиту ПАТ „КРЕДОБАНК” на суму 108 тис. грн. та 
станом на 31.12.2012 року заборгованість по короткострокових кредитах банків у товариства 
відсутня. Станом на 31.12.2012 року заборгованість по іншій довгостроковій заборгованості 
відсутня. На нашу думку, інформація про зобов’язання розкрита у фінансових звітах товариства 
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, за винятком питання, 
яке розкрите у цих примітках.  Розкриття інформації про власний капітал  Аудитор зазначає, що 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності власного капіталу 
здійснюється у відповідності до вимог П(С)БО № 5 „Звіт про власний капітал”. ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” створене як ВІДКРИТЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ”, зареєстровано 
виконавчим комітетом Вінницької міської ради від 16 січня 1996 року  та  продовжує  свою 
діяльність   як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА 
ДРУКАРНЯ” у зв'язку з перейменуванням згідно з рішення Чергових Загальних зборів акціонерів 
від 27 вересня 2012 року та приведенням у відповідність до Закону України „Про акціонерні 
товариства”. Реєстрація останніх змін та доповнень до Статуту, шляхом викладення його у 
вигляді нової редакції, була здійснена ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ 04 жовтня 2012 року за № 1 174 105 0012 000182. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
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ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” 
видане ДК ЦПФР 13.11.2012 року, реєстраційний № 359/1/10, дата реєстрації 08 червня 2010 
року, загальна кількість простих іменних акцій 9 895 140 штук, номінальною вартістю 20 
коп.(двадцять копійок) на суму 1 979 028 грн. Форма існування акцій – бездокументарна. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 08 червня 2010 року реєстраційний № 359/1/10, 
видане ДК ЦПФР ВІДКРИТОМУ  АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА 
ДРУКАРНЯ”, анульовано. Товариством виконані вимоги шодо переведення акцій із 
документарної в бездокументарну форму існування до 29.10.2010 року, що відповідає Закону 
України „Про акціонерні товариства”. У відповідності до договору № Е-465 від 16.06.2010 року 
між ПАТ „Національний депозитарій України” та ПрАТ „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” 
про обслуговування емісії цінних паперів. Товариством 20 серпня 2010 року було оформлено 
(депоновано) глобальний сертифікат, реєстраційний № 359/1/10, міжнародний ідентифікаційний 
номер цінних паперів UA 4000080956 в загальній кількості цінних паперів 9 895 140 штук, 
номінальною вартістю одного цінного паперу 20 коп. (двадцять копійок),загальний обсяг 
випуску  цінних паперів 1 979 028 грн.  Статутний капітал ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” повністю сформований та сплачений у 
встановлені законодавством терміни.  Дані операції відображені у бухгалтерському обліку 
(головній книзі) товариства на момент їх проведення. Резервний капітал товариства у звітному 
періоді не змінювався та станом на 31.12.2012 року складає  50 тис. грн. Інший додатковий 
капітал не зазнав змін та дорівнює 399 тис. грн. (індексації основних засобів). Неоплачений та 
вилучений капітал у товариства відсутній.  Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку)  
Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг) товариством 
провадиться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 „Доход”, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 року за № 860/4153 із змінами, 
внесеними наказами Міністерства фінансів України.   Склад витрат на виробництво та витрат 
обігу формується в цілому у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 16 „Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 
року № 318 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України19 січня 2000 року № 27/4248 із 
змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України, але на думку аудитора, методи 
оцінки структури витрат по елементам, що застосовувалися в товаристві у звітному періоді, не 
запобігали заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів 
товариства.  Структура витрат акціонерного товариства за 2012 рік         № п./п	Назва 
складових	Номер рахунку	Сума тис. грн.	У відсотках від витрат 1.	Адміністративні 
витрати	92	1032	57,43 2.	Витрати на збут	93	188	10,46 3.	Інші операційної 
витрати	94	395	21,98 4.	Фінансові витрати	95	182	10,13 5.	Втрати від участі в 
капіталі	96	-	0,00 6.	Інші витрати	97	-	0,00 Всього витрат	1797	100,00  При формуванні 
в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку на 
прибуток товариство не застосовувало Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  17 
„Податок на прибуток ”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 
року № 353 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 року за № 47/5238 із 
змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України.  У звітному періоді, по результатам 
своєї господарської діяльності за 2012 фінансовий рік, товариство отримало прибуток в сумі 28 
тис. грн.  Рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів акціонерним товариством 
складається на основі балансу, звіту про фінансові результати та звіту про власний капітал згідно 
з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів”. 
Фінансове благополуччя акціонерного товариства багато в чому залежить від припливу грошових 
коштів, що забезпечують покриття його зобов'язань. Грошовий потік від операційної діяльності 
(відображає надходження коштів від покупців і виплати грошей постачальникам, заробітної 
плати персоналу, зайнятому в основному виробництві, податкових платежів, відрахувань органам 
соцстраху й т.д.).У порівнянні з 2011 роком він погіршився на 460 тис. грн. та становить 402 тис. 
грн. Грошовий потік від інвестиційної діяльності — це надходження й витрати коштів, пов'язані 
із процесом реального й фінансового інвестування. У порівнянні з 2011 роком у 2012 році цей 
показник зменшився на 465 тис. грн. Це зменшення в майбутньому може призвести до 
негативних наслідків у виробництві та розвитку товариства загалом. Грошовий потік від 
фінансової діяльності — це надходження й виплати коштів, пов'язані із залученням додаткового 
акціонерного й пайового капіталу, одержанням довгострокових і короткострокових кредитів і 
позик, виплатою дивідендів і т.д. Чистий грошовий потік від фінансової діяльності становить - 3 
тис. грн. що на 18 тис. грн. менше у порівнянні з попереднім періодом. Дана ситуація є 
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негативним моментом для товариства, так як його фінансова активність падає. При аналізі руху 
грошових коштів по ПрАТ „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” прослідковується наступний 
висновок. Дане товариство функціонує не прогресивно, має від’ємний розвиток руху грошових 
коштів, а саме 6 тис. грн. чистого руху грошових коштів. По відношенню до попереднього року 
чистий рух грошових коштів знизився на 13 тис. грн.   Присутність грошових коштів на початок 
року складала 17 тис. грн., залишок коштів на кінець року склав 11 тис. грн., що в порівняні з 
попереднім роком знизився на 6 тис. грн. Загальна сума має додатне значення, хоча і 
спостерігається  зменшення результуючого фактору, що в майбутньому на нашу думку може 
призвести до негативних наслідків.   Впровадження по судовим позовам Станом на 31.12.2012 
року товариством здійснюється впровадження по 3 судовим справам. Аудитор отримав доступ до 
первинних документів, які супроводжуються товариством по суті. На думку аудитора, існує 
невизначеність результату по судовому позову з ініціативи Управління пенсійного фонду у місті 
Вінниці, яке розглядається Адміністративним судом міста Вінниці, сума позову 32 тис. грн. Дані 
впровадження знаходяться під контролем юридичного відділу акціонерного товариства.  §1.5 
ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ На підставі 
вищевикладеного, аудитор доходить до висновку, що при формуванні фінансової звітності у 
товариства відсутнє розкриття по П(С)БО 28 „Зменшення корисності активів”, щодо визначення 
операцій вигод від відновлення корисності чи втрат від зменшення корисності. Товариство не 
створювало резерв сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості у 
відповідності до пункту 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська 
заборгованість”. У фінансовій звітності акціонерного товариства відсутнє розкриття про 
забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат, як це вимагає 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання”.     При формуванні фінансової 
звітності відсутнє розкриття про витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку на прибуток. 
товариство не застосовувало Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 „ Податок на 
прибуток ”. Наведені вище аудиторські докази невиправлених викривлень, стосуються 
неправильного застосування облікової політики, які не мають суттєвого впливу на фінансову 
звітність поточного періоду, проте вірогідно, матимуть суттєвий вплив на фінансову звітність 
майбутніх періодів відповідно до МСА 450 „Оцінка викривлень, ідентифікованих під час 
аудиту”. Нами визначено суттєвість на рівні фінансової звітності в цілому в розмірі 467 тис. грн. 
відповідно до МСА 320„Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту”, а також розглянуті 
ризики існування інших невиявлених викривлень - МСА 450 „Оцінка викривлень, 
ідентифікованих під час аудиту”. Аудитор доходить висновку, що невиправлені викривлення в 
частині вартості повністю з амортизованих основних засобів, визначення операцій вигод від 
відновлення корисності чи втрат від зменшення корисності, не створення резерву сумнівних 
боргів,  не розкриття інформації про забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) 
операційних витрат та не розкриття інформації з податку на прибуток, не є суттєвими у контексті 
фінансової звітності у цілому, та не перевищують прийнятий рівень суттєвості при оцінці інших 
викривлень. Припущення про безперервність господарської діяльності товариства, розглядається 
аудитом у відповідності до МСА 570 „Безперервність” як така, що продовжуватиме свою 
діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або 
припиняти її. Фінансова звітність не містить будь-якого коригування, яке необхідно було б 
провести в тому випадку, якщо б акціонерне товариство не могла продовжити подальше 
здійснення фінансово-господарської діяльності згідно з принципом безперервності діяльності.  
Аудитор не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування 
думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність, невиявлених 
викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, відповідно до МСА 705 
„Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”.  §1.6 УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА 
ВІДПОВІДНО ДО МСА 705 „МОДИФІКАЦІЯ ДУМКИ У ЗВІТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА”  
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі „Підстава для 
висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність складена відповідно до застосованої 
концептуальної основи фінансової звітності та відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА 
ДРУКАРНЯ” станом на 31 грудня 2012 року та його фінансові результати і рух грошових коштів 
за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в Україні.  §1.7 ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ВІДПОВІДНО ДО 
МСА706 „ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПАРАГРАФИ ТА ПАРАГРАФИ З ІНШИХ ПИТАНЬ У ЗВІТІ 
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ”  Ми звертаємо увагу на примітки до фінансової звітності, в яких 
йдеться про невизначеність, пов’язану з результатами судового позову, отриманого ПрАТ 
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„ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” від Управління пенсійного фонду у місті Вінниці. 
Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги це питання.  §1.8 ІНША 
ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ  1.8.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам 
законодавства  Найменування показника	За звітний період	За попередній період Розрахункова 
вартість чистих активів (тис.грн.)	2 646	2 618 Статутний капітал (тис.грн.)	1 979	1 979 
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1 979	1 979 ОПИС: При здійснені аудиторських 
процедур, аудитором використана методика розрахунку вартості чистих активів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” за попередній та 
звітний періоди відповідно до „Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерних товариств”, затверджених рішенням ДК ЦПФР від 17.11.2004 року № 485  (з 
урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 667 тис. грн. Різниця між 
розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 667 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним 
капіталом на кінець попереднього періоду становить 639 тис. грн. Різниця між розрахунковою 
вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду 
становить 639 тис. грн. ВИСНОВОК: Вартість чистих активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” не менша статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги частини третій статті 155 „Статутний капітал акціонерного товариства” 
Цивільного кодексу України дотримуються, що відповідає вимогам діючого законодавства.  1.8.2 
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією( МСА 
720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 
аудитором фінансову звітність”)  Аудитор ознайомився з іншою інформацією, оскільки існує 
можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, які є не всеохоплюючими між 
перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією, та не ставлять під сумнів 
достовірність перевіреної аудитором фінансової звітності акціонерного товариства.  Органи 
управління акціонерним товариством  Відповідно до Статуту найвищими повноваженнями, щодо 
його діяльності, наділені органи управління акціонерного товариства, а саме:  ?	Загальні Збори 
Акціонерів; ?	Наглядова Рада; ?	Правління; ?	Ревізор.   Організаційна структура акціонерного 
товариства  Основною діяльністю ПрАТ „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” є виробництво 
поліграфічної продукції. Основні виробничі потужності акціонерного товариства розташовані у 
місті Вінниці. Для забезпечення виробництва на товаристві створені наступні структурні 
підрозділи: ?	Дільниця підготовки паперу; ?	Друкарська дільниця; ?	Допоміжні виробничі 
підрозділи; ?	Торгівельна дільниця;  ?	Компютерний відділ; ?	Редакційно – видавничий 
відділ. Управлінський персонал акціонерного товариства розташовано  за адресою місто 
Вінниця, вул. Київська,4. ПрАТ „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” не входить до складу 
асоціацій, консорціумів, концернів та інших об”єднань за галузевими, територіальними та 
іншими принципами.  Узагальнені фінансові результати  Не змінюючи нашої думки, ми 
звертаємо увагу на звіт про фінансові результати, у якому зазначається, що акціонерне 
товариством одержано чистий прибуток в сумі 28 тис. грн. протягом року, що закінчився 31 
грудня 2012 року. Нерозподілений прибуток складає 218 тис. грн., який перебуває під контролем 
суб’єкта господарювання.   Дані про зайнятість та оплату праці  	2012 р	2011 р 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)	48	81 Середня 
чисельність позаштатних працівників  -за сумісництвом        (осіб)	0	4 Чисельність 
працівників, які працюють на умовах неповного роб. часу(осіб)	15	75 Фонд оплати 
праці                                                                         тис.грн.	1067	1230  Розмір фонду оплати праці 
товариства в звітному періоді зменшився на 163 тис.грн. за рахунок зменшення кількості 
працівників.   Заплановані капітальні витрати  На продовження реконструкції адміністративної 
будівлі товариства плануються капітальні витрати в розмірі 13 тис. грн.   Прізвища та імена 
посадових осіб і голови правління акціонерного товариства                      (в період проведення 
аудиту)  № п/п	ПОСАДА	ПРІЗВИЩА ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ  1	Голова Наглядової 
Ради	Карчава Надія Андріївна 2	Член Наглядової Ради	Ніколайчук Людмила Анатоліївна 
3	Член Наглядової Ради	Мадюдя Ніна Євтихіївна 4	Ревізор	Постемський Микола 
Анатолійович 5	Член Правління	Кравець Тетяна іванівна 6	Член Правління	Кузьміна 
Вікторія Дмитрівна 7	Голова Правління	Бодлєв Микола Федорович  Особлива інформація  
Протягом звітного року в товаристві  мали місце події, які відносяться до дій, які можуть 
вплинути  на фінансово-господарський стан емітента, визначених частиною першою статті 41 
Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, а саме: зміна в складі посадових осіб 
товариства,  дата виникнення події 02.10.2012 року – звільнено з займаної посади Члена 
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правління Блажко Надію Петрівну, звільнено з займаної посади Члена правління Симоненка  
Дмитра Анатолійовича, звільнено з займаної посади Голову Ревізійної комісії Дручек Валентину 
Юхимівну, звільнено з займаної посади Члена Ревізійної комісії Постемського Миколу 
Анатолійовича. Призначено: Ревізором Постемського Миколу Анатолійовича. Вищезазначена 
інформація розкрита акціонерним товариством у відповідності до вимог Закону України „Про 
цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 року №3480-IV із змінами та Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від  19 грудня 2006 року № 1591 із змінами, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 року за  № 97/13364.  Фінансові коефіцієнти 
акціонерного товариства  На підставі отриманих облікових даних аудит здійснив аналіз 
показників фінансового стану ПрАТ „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ”, а саме: Коефіцієнт 
абсолютної ліквідності акціонерного товариства станом на 31.12.2012 року низький порівняно з 
орієнтовним позитивним значенням показника та дорівнює – 0,010, а це свідчить про те, що 
можливість акціонерного товариства погасити свої зобов’язання негайно є проблематичною. 
Коефіцієнт загальної ліквідності станом на 31.12.2012  року дорівнює – 1,376, а це свідчить про 
те, що у акціонерного товариства достатньо власних ресурсів для погашення поточних 
зобов’язань. Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності ,або автономії ) акціонерного 
товариства станом на 31.12.2012 року дорівнює – 0,567, а це достатньо в порівнянні з 
орієнтовним позитивним значенням показника і характеризує акціонерне товариство з 
нормальною питомою вагою власного капіталу в загальній сумі авансованих засобів у його 
діяльність. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом дорівнює – 0,766, тобто це 
співвідношення залучених та власних засобів. Цей показник характеризує, що залежність 
власного капіталу від залучених засобів існує, але в межах орієнтованого позитивного значення 
показника. Коефіцієнт рентабельності активів, дорівнює -0,006, показує розмір чистого прибутку 
на одну гривню активів та характеризує, що акціонерне товариство не зовсім ефективно 
використовувала у звітному періоді свої активи.    № п/п	Показники	Формула розрахунку 
показника	Орієнтовне позитивне значення                                       показника	Фактичне 
значення показника 				31.12.2012 року	31.12.2011 року 1     	         2	                           
3	        4	5	6   1    	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	К1=(грошові кошти+грошові 
еквівален. +короткострокові фінансові вкладення)/  короткострокові зобов’язання	 0,25-0,5	 
0,010	 0,012   2     	Коефіцієнт загальної ліквідності	К2=(грошові кошти+грошові еквівален. 
+дебітори+запаси+витрати) / короткострокова заборгованість	 1,0-2,0	 1,376	 1,125   3   
	Коефіцієнт фінансової стійкості	К3=власні кошти / вартість майна (підсумок балансу)	 0,25-
0,5	 0,567	 0,556   4   	Коефіцієнт покриття зобов’язань власним 
капіталом	К4=(короткострокова кредиторська заборгованість+довгострокова кредитор. 
заборгованість) / власний капітал	 0,5-1,0	 0,766 	 0,798 5	Коефіцієнт рентабельності активів   
	К5=чистий прибуток / (валюта балансу на початок періоду +валюта балансу на кінець періоду): 
2    	> 0 збільшення	 0,006	 0,001  Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною 
основою для висловлення аудиторської думки, щодо показників фінансового стану ПрАТ 
„ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ”.  Товариством у звітному періоді випуск акцій, боргових 
і іпотечних облігацій та інших цінних паперів не здійснювався.  Товариство не має в управлінні 
активів недержавних пенсійних фондів.  1.7.3 Виконання значних правочинів  (10 і більше 
відсотків  вартості активів товариства)  Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські 
докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів (10 і більше відсотків  
вартості активів товариства) за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до 
Закону України „Про акціонерні товариства”.  1.7.4 Стан корпоративного управління 
акціонерного товариства Корпоративне управління ПрАТ „ ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА 
ДРУКАРНЯ ” здійснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рішень, щодо 
діяльності акціонерного товариства, а розподіл прав і обов’язків між органами товариства та його 
учасниками стосовно управління відбувається відповідно до Статуту. Корпоративного секретаря, 
який би відповідав за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та інвесторами в 
товаристві не обрано.  Аудитор не отримав повного розуміння основних заходів, які акціонерне 
товариство використовувала для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовою звітністю, 
включаючи ті, що стосуються доречних для аудиту заходів контролю, а також те, як товариство 
ініціює заходи з виправлення недоліків у своїх заходах. (МСА 315                       „Ідентифікація та 
оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його 
середовища”).  1.7.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення 
фінансової звітності (МСА 240 „ Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при 
аудиті фінансової звітності”) Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються 

© SMA 024656192012 р. 



оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування 
прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів 
операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть 
впливати, а саме: ?	ми спостерігали за проведенням інвентаризації між датою завершення 
підрахунку та кінцем звітного періоду;  ?	здійснена перевірка інвентаризаційних відомостей 
акціонерного товариства після завершення інвентаризації; ?	проведена перевірка незвичайних 
операцій з пов’язаними сторонами, підготовлених управлінським персоналом; ?	виконані 
процедури  по дебіторській та кредиторський заборгованості (акти звірянь),підготовлених 
управлінським персоналом; ?	проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду  для 
мінімізації ризику незалежного маніпулювання протягом періоду між здійсненням підрахунків і 
кінцем звітного періоду; ?	використовували комп’ютеризовані методи аудиту, які містяться в 
електронних файлах операцій; ?	здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених 
за допомогою комп’ютера; ?	отримали інформацію по судовим позовам підготовлених 
управлінським персоналом; ?	проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських 
документів та іншої інформації.  §1.8 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА 
(АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ) Аудиторську перевірку здійснено незалежною аудиторською фірмою, 
а саме:  Товариством з обмеженою відповідальністю - Аудиторською фірмою „КОНТРОЛІНГ-
АУДИТ 96” (код за ЄДРПОУ 23100773). Фірму внесено до Реєстру суб’єктів аудиторської 
діяльності свідоцтво  № 1791 згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року 
за              № 98 , термін дії свідоцтва продовжено до 04.11.2015 року рішенням Аудиторської 
палати України від 11 листопада 2010 року № 221/3. Адреса фірми : 21036, місто Вінниця, вулиця 
Келецька,12-А/125, телефони (0432)533-343, мобільний телефон 0977483031, веб-сайт 
www.audit96.vn.ua, e-mail:sir.control96@yandex.ua. Директор фірми Козлов В. В., сертифікат 
аудитора серії „А” № 002440, виданий Аудиторською палатою України згідно з рішенням № 32 
від 29 червня 1995 року, термін дії сертифікату продовжено до 29 червня 2014 року рішенням 
Аудиторської палати України від 21 травня 2009 року № 202/2. Відповідно до рішення 
Аудиторської палати України від 27.01.2011 року №227/4 „Про результати зовнішніх перевірок 
систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами” - ТОВ-АФ 
„КОНТРОЛІНГ-АУДИТ 96” успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних 
аудиторських послуг та видане свідоцтво про відповідність системи контролю якості за № 0088. 
Секретаріатом Аудиторської палати України від 22.02.2012 року ТОВ-АФ „КОНТРОЛІНГ-
АУДИТ 96” внесено до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення 
обов’язкового аудиту.  §1.9 ДАТА І НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Ми провели аудиторську перевірку на підставі наданого 
повноваження згідно з договором № 01-05/2012 від 12 грудня 2012 року та узгодженого 
меморандуму від 11 грудня 2012 року, щодо стратегії проведення аудиту фінансової звітності. 
Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” (протокол 
№ 6 від 12.12.2012 року)  Товариство з обмеженою відповідальністю - Аудиторська фірма 
„КОНТРОЛІНГ-АУДИТ 96” обрана в якості незалежного аудитора Наглядовою радою 
Приватного акціонерного товариства „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ”.  §1.10 ДАТА 
ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Дата 
початку проведення аудиторської перевірки     –   12.12.2012 року. Дата закінчення проведення 
аудиторської перевірки –  09.04.2013 року.   Директор ТОВ - Аудиторської фірми „Контролінг-
Аудит 96 “                                                              В.В.Козлов   Дата аудиторського  висновку   09 
квітня 2013 року

© SMA 024656192012 р. 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
            

                                      Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

   1   Загальні відомості: 
1.1.      Повне найменування емітент 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  “ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ” 

Організаційно-правова форма емітента:                               Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:                        02465619 

Місце знаходження емітента:                                                  21050 м.Вінниця, вул.Київська, 4  

Міжміський код, телефон та факс емітента:                           (0432) 67-15-49, 52-01-78 
Електронна поштова адреса емітента:VOD2000@list.ru, Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації:    www.dryk.com.ua                                                                                                       
Регіон  емітента  0510136300 

Вид особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення. Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницька облдрукарня» від 25.04.2013р. 
(Протокол №1 від 25.04.2013р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента в зв’язку з закінченням 

терміну дії повноважень. Посадова особа  Бодлєв Микола Федорович, який займав посаду Голови Правління звільнений. 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента  60,1691%. Посадова особа перебувала на посаді з 12.05.2010р. по 
25.04.2013р. Посадова особа  Бодлєв Микола Федорович, призначений на посаду  Голови Правління  строком на 3 роки. 

Посадова особа Кузьміна Вікторія Дмитрівна Головний бухгалтер, яка займала посаду Член  Правління звільнена 

.Володіє часткою в статутному капіталі емітента  0,0001%. Посадова особа перебувала на посаді з 12.05.2010р. по 
25.04.2013р. Посадова особа  Кузьміна Вікторія Дмитрівна, призначена на посаду  Член Правління  строком на 3 роки. 

Посадова особа Кравець Татьяна Іванівна Нач. Постачання і збуту, яка займала посаду член  Правління звільнена 

.Володіє часткою в статутному капіталі емітента  0,0000%. Посадова особа перебувала на посаді з 12.05.2010р. по 
25.04.2013р. Посадова особа  Кравець Татьяна Іванівна, призначена на посаду  Член Правління  строком на 3 роки. 

Посадова особа  Карчава Надія Андріївна, яка займала посаду Голови наглядової ради звільнена. Володіє часткою в  

статутному капіталі емітента  0,0000%. Посадова особа перебувала на посаді з 12.05.2010р. по 25.04.2013р. Посадова 
особа  Карчава Надія Андріївна, призначений на посаду  головою наглядової ради обранням членами наглядової ради з 

їх числа простою білшістю голосів від кількісного складу наглядової ради від 25.04.2013р. Протокол №7  строком на 3 

роки. Посадова особа Мадюдя Ніна Євтихіївна, юрист яка займала посаду член  наглядової ради звільнена. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента  0,0000%. Посадова особа перебувала на посаді з 12.05.2010р. по 25.04.2013р. 

Посадова особа  Мадюдя Ніна Євтихіївна, призначена на посаду  Член наглядової ради  строком на 3 роки. Посадова 

особа Ніколайчук Людмила Анатоліївна,  яка займала посаду член  наглядової ради звільнена. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента  0,0000%. Посадова особа перебувала на посаді з 12.05.2010р. по 25.04.2013р. Посадова 

особа  Ніколайчук Людмила Анатоліївна,в трудових відносинах з ПрАТ «Вінницька облдрукарня не перебуває. 

Посадова особа працює головн. бухгалтером в ТОВ «Автолік плюс» призначена на посаду Член наглядової ради. 
строком на 3 роки. Всі вище зазначені поадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають і 

на розкриття паспортних даних не надали.                                                                                                                                                

 
Особа, зазначена нижче , підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством .    
      

        Голова Правління  

ВАТ “Вінницька обласна друкарня”                     Бодлєв Микола Федорович 
 



            
                                                Повідомлення про результати річних  загальних зборів акціонерів 

                                                                  РІЧНІ  ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ  АКЦІОНЕРІВ 
                                                      Приватне  акціонерне товариство «Вінницька обласна друкарня».  
                         Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів визначений статутом акціонерного  товариства, 
                           які  відбулися  25 квітня 2013р.за адресою м.Вінниця, вул. Київська, 4 (клуб 2-й пов. кімната №1)  

 

                                                                                      ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:       
 

. 1.  Про обрання  лічильної комісії річних  загальних зборів  акціонерів  Товариства 

                         «ЗА» -  100%    «Проти» - 0%    «Утрималось» -0%. 
  2..  Про обрання  голови  річних  загальних зборів  акціонерів  Товариства 

                     «ЗА» -  100%    «Проти» - 0%    «Утрималось» -0%. 

  3.  Про обрання  секретаря  річних  загальних зборів  акціонерів  Товариства 
                     «ЗА» -  100%    «Проти» - 0%    «Утрималось» -0%. 

  4.  Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 

                     «ЗА» -  100%    «Проти» - 0%    «Утрималось» -0%. 
 5.   Затвердження звіту Голови Правління Товариства  за 2012р. та визначення основних напрямів господарської    діяльності  на 2013р.                                  

<<                                    <<ЗА»  - 100%,   «Прот» - 0%,  «Утрималось» - 0%.                                                                                                                         

6.   Затвердження звіту Наглядової ради за 2012р. Товариства. 
                                       «ЗА» - 100%,   «Проти» - 0%,    «Утрималось» - 0%. 

7. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2012р. Товариства. 

                                      «ЗА» -100%,  «Проти» - 0%,   «Утримались» - 0%. 
8. Затвердження результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2012р. та порядок покриття збитків за 2012р. 

                                      «ЗА» - 100%,   «Проти» - 0%,   «Утримались» - 0%. 

  9.     Загальні збори акціонерів дозволяют голові наглядової ради підписувати договора значного правочину від імені акціонерного 
товариства.                    «ЗА» - 100%,    «Проти» - 0 %,  «Утримались» - 0%. 

10.     Припинення та обрання повноважень голови Правління Товариства. 

                                        «ЗА» - 100%,    «Проти» - 0%,   «Утримались» - 0%.  
11.     Припинення та обрання членів правління товариства. 

                                        «ЗА» - 100%,    «Проти» – 0%,   «Утримались» - 0%. 

12.     Припинення та обрання повноважень членів наглядової ради.  
                                       «ЗА» - 100%,   «Проти» - 0%,     «Утримались» - 0%.  

 

Адреса Товариства: м. Вінниця, вул. Київська, 4 
Тел. 67-15-49 

                                                                                          Правління ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» 

  

 

 


