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Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії.  

Голова правлiння       Стельнякович Сергiй Якович 

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

М.П. 
15.08.2012 

(дата) 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2012 року  

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги 

України" 

1.2 Організаційно-правова форма емітента 

Публічне акціонерне товариство 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

31899285 

1.4 Місцезнаходження емітента 

03680, м.Kиїв, вул. Горького, 51 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 

044 226 21 04 044 499 13 05 

1.6 Електронна поштова адреса емітента 

 

vlasnist@rou.org.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 
15.08.2012 

2.2 Квартальна інформація 

розміщена на сторінці 
www.adu.org.ua/Iнформацiя/Звiтнiсть 

в мережі 

Інтернет 
15.08.2012 

 (адреса сторінки)  (дата) 
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Зміст 

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X 

2. Основні відомості про випущені акції X 

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний 

період) 
 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента  

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України, послугами яких користується емітент 
X 

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність 

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X 

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

в) інформація про собівартість реалізованої продукції  

8. Квартальна фінансова звітність емітента X 

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

10. 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) 

 

11.Примітки: 

Компанiя не є емiтентом облiгацiй, iнших цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв. 

Посади корпоративного секретаря не має. Роздiли "Iнформацiя про обсяги виробництва та 

реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї" не заповнюються, оскiльки дiяльнiсть Компанiї не вiдноситься до такої, яка 

класифiкується як переробна i добувна промисловiсть. Компанiя не брала участi в 

створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду.  
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3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших 

юридичних осіб 

 
3.1. Повне найменування 

 

Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги 

України" 

 

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію 

 

А01 № 372491 

 

3.3. Дата державної реєстрації 

 

18.03.2002 

 

3.4. Місцезнаходження 

 

03680, м.Kиїв, вул. Горького, 51 

 

3.5. Статутний капітал (грн.) 

 

1272887000.00 

 

3.6. Чисельність працівників (чол.) 

 

31554 

 

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за 

КВЕД 

 

74.15.0 Управлiння пiдприємствами, 63.21.2 Функцiонування iнфраструктури 

автомобiльного та мiського транспорту, 45.23.0 Будiвництво дорiг, аеродромiв та 

улаштування поверхнi спортивних споруд 

 

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 

 

100 

 

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 

0 

 

3.10. Органи управління емітента 

 

Управлiння Компанiєю здiйснюють: вищий орган Компанiї, Наглядова рада, 

Правлiння Компанiї, Ревiзiйна комiсiя.  

Вищим органом Компанiї є Державне агентство автомобiльних дорiг України 

(Укравтодор), як правонаступник засновника Компанiї - Державної служби автомобiльних 

дорiг України, вiдповiдно до Указу Президента № 456 вiд 13.04.2011р.  
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Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонера Компанiї, i в межах 

компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Кiлькiсний 

склад Наглядової ради визначається Вищим органом Компанiї та не може становити 

менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством або Статутом Компанiї.  

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах 

своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї; 

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення 

чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю 

виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше 

викуплених Компанiєю акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших 

цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю 

iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 

передбачених законом; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi 

укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 9) 

прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 

виконавчого органу; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених законом; 11) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг (за фактичної вiдсутностi 

Наглядової ради це питання належить до компетенцiї Виконавчого органу). 12) 

визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 

13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв вiдповiдно до закону та мають право на участь у загальних 

зборах вiдповiдно закону; 14) вирiшення питань про участь Компанiї та / або її дочiрнiх 

пiдприємств у промислово-фiнансових групах, iнших юридичних особах та об'єднаннях, 

та заснування Компанiєю та її дочiрнiми пiдприємствами iнших юридичних осiб (якщо це 

не суперечить чинному законодавству); 15) вирiшення питань, передбачених 

законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї; 16) 

прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; 

17) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття 

нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанi та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних 

цiнних паперiв Компанiї або депозитарiї цiнних паперiв та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в 

порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою 

(особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до закону; 21) вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом 

або Статутом.  

Правлiння є виконавчим органом управлiння Компанiєю, який здiйснює оперативне 

керiвництво її поточною дiяльнiстю.  

До компетенцiї Правлiння Компанiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Компанiї:  вирiшення питань органiзацiї господарської 

дiяльностi, фiнансування, встановлення оперативного контролю за надходженням та 

витрачанням коштiв дочiрнiми пiдприємствами Компанiї;  органiзацiя бухгалтерського, 

податкового та управлiнського облiку в Компанiї та подання звiтностi вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства;  вирiшення питань придбання акцiй iнших акцiонерних товариств 

та iншi питання господарської дiяльностi Компанiї;  погодження стратегiї й основних 
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напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств та забезпечення виконання покладених на них 

завдань; розгляд та затвердження умов трудового контракту iз директором дочiрнього 

пiдприємства;  органiзацiя виконання рiшень вищого органу Компанiї та її наглядової 

ради;  забезпечення дотримання Компанiєю, її дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, 

представництвами, iншими виробничими та вiдокремленими, структурними пiдроздiлами 

законодавства;  затвердження Порядку проведення перевiрок фiнансово-господарської 

дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, розгляд матерiалiв перевiрок (ревiзiй), а також розгляд та 

затвердження звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Компанiї та прийняття рiшень за 

результатами їх розгляду;  встановлення розмiру вiдрахувань на утримання апарату 

управлiння Компанiї;  затвердження опису та зображення фiрмового та товарного знака 

Компанiї, погодження використання останнiх дочiрнiми пiдприємствами Компанiї;  

затвердження положень, що регламентують договiрну, фiнансово-господарську дiяльнiсть 

дочiрнiх пiдприємств, а також порядок використання майна, переданого дочiрнiм 

пiдприємствам на правi господарського вiдання. 

 Правлiння пiдзвiтне у своїй дiяльностi вищому органу Компанiї та органiзовує 

виконання його рiшень.  

Ревiзiйна комiсiя є органом Компанiї, що здiйснює перевiрку фiнансово-

господарської дiяльнiстi Компанiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї визначається 

Вищим органом Компанiї та не може становити менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено 

законодавством або Статутом Компанiї. Ревiзiйна комiсiя Компанiї обирається на термiн 

до 5 рокiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової 

ради та Правлiння у випадках, передбачених чинним законодавством, внутрiшнiми актами 

Компанiї. 

 

3.11. Посадові особи емітента 

 

Правлiння Компанiї: 

Стельнякович С.Я. - Голова правлiння Компанiї;  

Уманець М.М. - перший заступник Голови правлiння Компанiї;  

Вишнiвський О.О. -  головний iнженер Компанiї;  

Данкевич I.В. - заступник Голови правлiння з ремонтiв та експлуатацiйного утримання 

автомобiльних дорiг Компанiї;  

Фiлатова А.Ф. - заступник Голови правлiння з економiчних питань Компанiї;  

Бiлоконь Н.М. - головний бухгалтер Компанiї; 

Горошко В.Ф. - начальник вiддiлу вагового i габаритного контролю транспортних засобiв 

Компанiї. 

 

Наглядова рада Компанiї: 

Завiйський I. М. - радник Голови Укравтодору (Голова наглядової ради);  

Погребняк М. М. - начальник вiддiлу економiчного монiторингу, аналiзу та оплати працi 

Укравтодору (заступник Голови наглядової ради);  

Голоцван О. В. - заступник начальника Управлiння експлуатацiйного утримання дорiг та 

безпеки руху-начальник вiддiлу безпеки руху Укравтодору;  

Яценко О. Б. - начальник управлiння адмiнiстративної та кадрової роботи Укравтодору; 

Горбатюк Л.В. - начальник вiддiлу правової роботи та управлiння державною власнiстю 

Укравтодору (секретар наглядової ради).  

 

Ревiзiйна комiсiя Компанiї: 

Загорняк О.В. - директор Фiнансово-економiчного департаменту Укравтодору (Голова 

ревiзiйної комiсiї);  

Сухоносов О. В. - начальник Управлiння експлуатацiйного утримання дорiг та безпеки 

руху Укравтодору (Заступник Голови ревiзiйної комiсiї);  
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Швидкий Р. В. - начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту Укравтодору (секретар ревiзiйної 

комiсiї).  

 

Винагорода посадовим особам не передбачена. Судимостi, в тому числi непогашеної, за 

корисливi та посадовi злочини посадовi особи не мають. 

 

3.12. Засновники емітента 

 

        Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi 

дороги України" створене на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 

28.02.2002 р. № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна 

акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги України", виданої на виконання Указу 

Президента України вiд 09.11.2001р. № 1056 "Про заходи щодо пiдвищення ефективностi 

управлiння дорожнiм господарством України". Вiдповiдно до зазначеної постанови 

засновником Компанiї є держава в особi Державної служби автомобiльних дорiг України, 

iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 00018112. 

 

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та 

організацій 

 

        Протягом звiтного перiоду Компанiя не приймала участi в створеннi iнших 

пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

 

4. Основні відомості про випущені акції 
(за звітний період) 

Дата реєстрації випуску акцій 29.12.2007 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 560/1/07 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Кількість простих іменних акцій (штук) 1272887 

Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0 

Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0 

Форма існування акцій  Бездокументарна 

Номінальна вартість акцій (грн.) 1000.00 

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 1272887 

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 
0 
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6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери 

емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується 

емітент 

6.1. Найменування ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" 

6.2. Організаційно-

правова форма 
Приватне акціонерне товариство 

6.3. Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
35917889 

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

6.5. Номер ліцензії на 

цей вид діяльності 
АВ 498004 

6.6. Дата видачі ліцензії 19.11.2009 

6.7. Міжміський код та 

телефон 
(044) 5854240 

6.8. Факс (044) 5854240 

6.9. Вид професійної 

діяльності на 

фондовому ринку 

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів 

6.10. Опис 

Депозитарiй ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" 

надає послуги Компанiї у порядку правонаступництва щодо 

здiйснення обслуговування клiєнтiв ВАТ "Мiжрегiональний 

фондовий союз", в частинi прав та обовязкiв, передбачених 

договором про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е-158/02 

вiд 27.11.2002, укладених мiж Компанiєю та ВАТ "МФС". 

 

 

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність 

 

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності 

        ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" утворено на виконання Указу Президента 

України вiд 08.11.01 № 1056 "Про заходи щодо пiдвищення ефективностi управлiння 

дорожнiм господарством України" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.02 

№ 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна акцiонерна 

компанiя "Автомобiльнi дороги України" з метою розмежування функцiй державного та 

господарського управлiння, пiдвищення ефективностi функцiонування автомобiльних 

дорiг України.  

        До складу Компанiї входять 33 дочiрнi пiдприємства : 24 облавтодори, а також ДП 

"Кримавтодор", ДП "Київський облдорупр", ДП "Севастопольський упрдор", ДП "ШРБУ-

100", ДП "Ексбуд", ДП "Дорожник", ДП "Оздоровчий комплекс "Подiлля", пiдприємство 

дорожнього сервiсу "Львiвський дорсервiс", промислове пiдприємство 

"Захiддорвибухпром".  

        Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi Компанiї 

здiйснюється вiдповiдно до:  

- Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтекрський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi";  
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- нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;  

- Положень про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств 

державного, комунального секторiв економiки та господарських органiзацiй, якi 

володiють та/або користуються об'єктами державної власностi, затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.12.2006 № 1213;  

- Методологiчних рекомендацiй з формування собiвартостi будiвельно-монтажних робiт, 

затвердженої наказом Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України вiд 

31.12.2010 р. № 573;  

- iнших законодавчих актiв України;  

- Положення про облiкову полiтику ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", 

погодженого Державною службою автомобiльних дорiг України 31.03.2011, та 

затвердженого наказом Компанiї вiд 24.03.2011 №54;  

- Статуту ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України".  

 

          Основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi за I пiврiччя 2012 року 

(тис. грн.):  

 

Необоротнi активи - 1905014;  

Оборотнi активи - 1309560;  

Грошовi кошти та їх еквiваленти - 48688;  

Статутний капiтал - 1272887;  

Поточнi зобов'язання - 1358141;  

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 200456;  

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 919945;  

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1867153;  

Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1553081;  

Чистий прибуток - 332.  
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Квартальна фінансова звітність 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
30.06.2012 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство "Державна 

акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги 

України" 

за ЄДРПОУ 31899285 

Територія м.Київ, Голосіївський р-н. за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Орган 

державного 

управління 

Державне агентство автомобільних доріг 

України 
за КОДУ 1076 

Вид економічної 

діяльності 
Всі види за КВЕД - 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса               03680 м.Kиїв вул. Горького, 51 

Середня кількість 

працівників 
                                    31554 

 

Баланс на 30.06.2012 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 4188 4060 

- первісна вартість 011 8259 8523 

- накопичена амортизація 012 4071 4463 

Незавершені капітальні інвестиції 020 265423 200656 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 1604953 1628619 

- первісна вартість 031 3065233 3146960 

- знос 032 1460280 1518341 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі 040 0 0 
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інших підприємств 

- інші фінансові інвестиції 045 8900 8900 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 5981 5677 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 51001 50688 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 56125 56125 

Знос інвестиційної нерухомості 057 5124 5437 

Відстрочені податкові активи 060 549 549 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 5866 5865 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 1946861 1905014 

II. Оборотні активи 

Запаси: 

Виробничі запаси 100 422154 468532 

Поточні біологічні активи 110 21 95 

Незавершене виробництво 120 328044 497406 

Готова продукція 130 10124 11632 

Товари 140 3690 3670 

Векселі одержані 150 625 625 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 483269 200456 

- первісна вартість 161 487826 206890 

- резерв сумнівних боргів 162 (4557) (6434) 

Дебіторська заборгованість за рахунками: 

- за бюджетом 170 7847 8160 

- за виданими авансами 180 11291 22661 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 23759 25886 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 40464 48688 

- у т.ч. в касі 231 20 22 

- в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 101864 21749 

Усього за розділом II 260 1433152 1309560 

III. Витрати майбутніх періодів 270 32221 39791 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 339 131 

Баланс 280 3412573 3254496 
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Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 1272887 1272887 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 144426 143039 

Резервний капітал 340 1346 1361 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -230092 -229860 

Неоплачений капітал 360 ( 6739 ) ( 6739 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 1181828 1180688 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 13420 27008 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 826 857 

Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума 

благодійної допомоги (421) 
421 0 

Усього за розділом II 430 14246 27865 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 263 239 

Інші довгострокові зобов’язання 470 9626 9626 

Усього за розділом III 480 9889 9865 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 162282 125292 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 4294 3699 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
530 1044157 919945 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 15918 33852 

- з бюджетом 550 82962 105048 

- з позабюджетних платежів 560 4 14 
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- зі страхування 570 34759 35563 

- з оплати праці 580 102423 109309 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 68147 25419 

Усього за розділом IV 620 1514946 1358141 

V. Доходи майбутніх періодів 630 691664 677937 

Баланс 640 3412573 3254496 

Примітки: відсутні. 

 

 

 

 

 

Керівник 

 

 

 

                          Стельнякович С.Я. 

 

 

 

Головний бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

                            Бiлоконь Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2012 року 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
010 1867153 1482517 

Податок на додану вартість 015 311059 246922 

Акцизний збір 020 0 0 

 025 0 0 

Інші вирахування з доходу 030 3013 1850 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
035 1553081 1233745 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
040 1485878 1197362 

Валовий прибуток: 

- прибуток 050 67203 36383 
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- збиток 055 0 0 

Інші операційні доходи 060 50861 51272 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 

у наслідок сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 54965 54436 

Витрати на збут 080 1591 1092 

Інші операційні витрати 090 64663 54374 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 

у наслідок сільськогосподарської діяльності 

091 0 0 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 0 0 

- збиток 105 3155 22247 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 264 413 

Інші доходи 130 28870 43476 

Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, 

пов'язаний з благодійною допомогою (131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 15729 17282 

Втрати від участі в капіталі 150 0 0 

Інші витрати 160 1434 2357 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 8816 2003 

- збиток 175 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 0 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 8484 1910 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 332 93 

- збиток 195 0 0 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 0 0 

Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0 

Частка меншості 215 0 0 
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Чистий: 

- прибуток 220 332 93 

- збиток 225 0 0 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

Матеріальні затрати 230 953413 597389 

Витрати на оплату праці 240 471412 425331 

Відрахування на соціальні заходи 250 177619 159732 

Амортизація 260 67449 62015 

Інші операційни витрати 270 85876 61187 

Разом 280 1755769 1305654 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

Середньорічна кількість простих акцій 300 1272887.000 0.000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1272887.000 0.000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.26080000 0.00000000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 

просту акцію 
330 0.26080000 0.00000000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.06740000 0.00000000 

Примітки: вiдсутні. 

 

 

 

 

Голова правління 

 

 

                Стельнякович С.Я. 

 

 

 

Головний бухгалтер                Бiлоконь Н.М. 
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Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку  

 
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН  

на 30 червня 2012 року 

тис. грн. 

Статті балансу 01.01.2012 30.06.2012 

Непоточні активи: 1 800 001 1 772 931 

Основні засоби 1 780 858 1 753 444 

Нематеріальні активи 4 188 4 060 

Інвестиції 140 140 

Відстрочені податкові активи - - 

Інші довгострокові активи: 14 815 15 287 

Поточні активи: 1 464 901 1 355 971 

Запаси:   

виробничі запаси 412 351 459 944 

незавершене виробництво 3 216 3 409 

готова продукція та товари 11 264 12 750 

Дебіторська заборгованість за продукцію, роботи, послуги 786 408 698 727 

Інша дебіторська заборгованість:   

аванси видані 14 175 24 865 

дебіторська заборгованість за податками і зборами 7 847 8 160 

інша дебіторська заборгованість  117 888 39 319 

Кошти в банку і готівка 40 464 48 688 

Витрати майбутніх періодів 21 430 25 227 

Непоточні активи, що утримуються для продажу 49 858 34 882 

Разом активи 3 264 902 3 128 902 

Власний капітал: 984 635 992 996 

Статутний капітал 1 266 148 1 266 148 

Нерозподілені прибутки (збитки) (281 513) (273 152) 

Непоточні зобов’язання: 708 781 695 085 

Довгострокові позики - - 

Інші довгострокові зобов'язання 9 626 9 626 

Відстрочені податкові зобов’язання 6 665 6 665 

Відстрочені доходи за отриманими державними грантами 692 490 678 794 

Поточні зобов’язання: 1 571 486 1 440 821 

Короткострокові позики 162 282 125 292 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 4 294 3 699 

Кредиторська заборгованість за продукцію, роботи, послуги 1 044 156 919 945 

Інша кредиторська заборгованість   

аванси отримані 15 918 33 852 

зобов’язання перед бюджетом 82 962 105 048 

зобов’язання зі страхування та інших платежів 34 763 35 577 

заборгованість з оплати праці 102 423 109 309 

інші поточні зобов’язання 68 147 25 419 

Забезпечення виплат персоналу 56 541 82 680 

Інші забезпечення - - 

Разом власний капітал та зобов’язання 3 264 902 3 128 902 

 

 

Керівник         __________________  С.Я. Стельнякович 

 

 

 

Головний бухгалтер  ____________  Н.М. Білоконь 
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Звіт про сукупні прибутки та збитки  

За І півріччя 2012 року 
тис. грн. 

№ з/п Статті звіту І  півріччя 

2012 р. 

1 Дохід від продажу продукції, робіт, послуг 1 747 941 

2 Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг (1 655 046) 

3 Валовий прибуток (1-2) 92 895 

4 Інші прибутки та збитки (5+6+7): 5 372 

5 прибуток (збиток) від реалізації основних засобів 1 725 

6 прибуток (збиток) від реалізації виробничих запасів 1 098 

7 прибуток (збиток) від операційної оренди активів 2 549 

8 Інші доходи (9+10): 43 339 

9 дохід від отриманих відсотків 264 

10 інші доходи звичайної діяльності 43 075 

11 Адміністративні витрати (54 965) 

12 Витрати на збут (1 591) 

13 Інші витрати (52 502) 

14 Фінансові витрати (15 729) 

15 Частка в прибутку (збитку) асоційованих підприємств - 

16 Прибуток (збиток) до оподаткування (3+4+8-11-12-13-14) 16 819 

17 Витрати з податку на прибуток (8 508) 

18 Прибуток за звітний період від безперервної діяльності  

19 Прибуток від припинення діяльності - 

20 Прибуток (збиток) за звітний період  8 311 

21 Інші сукупні прибутки - 

22 Переоцінка основних засобів - 

23 Чистий прибуток від фінансових активів, доступних для продажу - 

24 Частка іншого сукупного прибутку в асоційованих 

підприємствах 

- 

25 Податок на прибуток, пов'язаний з компонентами іншого 

сукупного прибутку 

- 

26 Інший сукупні прибутки (збитки) за звітний період, за 

вирахуванням податків (22+23+24-25) 

 

- 

27 Усього сукупний прибуток за звітний період  8 311 

 

 

 

Керівник                         __________________   С.Я. Стельнякович  

 

 

 

Головний бухгалтер     ___________________   Н.М. Білоконь  
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