
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  Дьомiн Б.М. 

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

МП 21.04.2010 
(дата) 

 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2010 рік 

 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

 Публiчне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

 Публічне акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

 02466961  

1.4. Місцезнаходження емітента  

 Україна Київська обл. Київська р-н 09117 м. Бiла Церква вул. Леся Курбаса, 4  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

 (04563) 9-17-40  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

 bc-book@meta.ua  

 
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 22.04.2011

 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у 

78(3129) Бюлетень Цiннi папери 

України  28.04.2011

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній emitent.stockm в мережі Інтернет 22.04.2011



сторінці arket.gov.ua 

(за наявності) (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 

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

1. Основні відомості про емітента:    

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X 

в) банки, що обслуговують емітента; X 

г) основні види діяльності; X 

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

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

е) інформація про рейтингове агентство;  

є) інформація про органи управління емітента. X 

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

(розміру часток, паїв). X 

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

4. Інформація про посадових осіб емітента:  

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

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

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 

7. Інформація про дивіденди. X 

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

9. Відомості про цінні папери емітента:  

а) інформація про випуски акцій емітента; X 

б) інформація про облігації емітента;  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

г) інформація про похідні цінні папери;  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  

10. Опис бізнесу. X 

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

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

в) інформація про зобов'язання емітента. X 

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

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції. X 

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

паперів.  



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

що виникала протягом звітного періоду.  

14. Інформація про стан корпоративного управління. X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду;  

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

20. Основні відомості про ФОН.  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

24. Правила ФОН.  

25. Річна фінансова звітність. X 

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

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

до Комісії). X 

27. Аудиторський висновок. X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності).  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).  

30. Примітки:  



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика"  

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПАТ "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика"  

3.1.3. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство  

3.1.4. Поштовий індекс 

 09117  

3.1.5. Область, район 

 Київська  

3.1.6. Населений пункт 

 м. Бiла Церква  

3.1.7. Вулиця, будинок 

 вул. Леся Курбаса, 4  

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

 13531200000000767  

3.2.2. Дата державної реєстрації 

 10.04.1996  

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

 Виконавчий комiтет Бiлоцеркiвської мiської ради Київської областi  

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 199 906,04  

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 199 906,04  

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ВАТ "Ощадний банк України" Бiлоцеркiвське вiддiлення № 211  

3.3.2. МФО банку 



 320047  

3.3.3. Поточний рахунок 

 2600631570064  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ВАТ "Ощадний банк України" Бiлоцеркiвське вiддiлення № 211  

3.3.5. МФО банку 

 320047  

3.3.6. Поточний рахунок 

 26008313001  

3.4. Основні види діяльності 

 22.22.0 - Iнша полiграфiчна дiяльнiсть; 52.47.0 - Роздрiбна торгiвля книгами, газетами 

та канцелярськими товарами; 55.51.0 - Дiяльнiсть їдалень  

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 
Видавнича дiяльнiсть, 

виготовлення видавничої продукцiї, 
розповсюдження видавничої 

продукцiї 

Свiдоцтво серiя 
ДК № 

14.08.2001 Державний комiтет iнформацiйної 
полiтики, телебачення та 
радiомовлення України 

- 

Опис 
Пiдприємство внесено до Державного реєстру видавцiв, виготiвникiв i 
розповсюджувачiв видавничої продукцiї, про що свiдчить вказане свiдоцтво, 
та що дає право займатись цим видом дiяльностi. Строк дiї - необмежений. 

Внутрiшнi перевезення вантажiв 
вантажними автомобiлями, 
причепами, напiвпричепами 

серiя АВ 
№524163 

10.10.2010 Мiнiстерство транспорту i звязку 
України 

необмежен
о 

Опис - 
 
3.8. Інформація про органи управління емітента 
Органи управлiння - Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, Голова правлiння. 

 

Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння ВАТ, здiйснюють загальне керiвництво 

дiяльнiстю ВАТ, визначають цiлi та  

стратегiю його розвитку. Повноваження детальнiше розписанi у Статутi ВАТ. Можуть 

передавати свої повноваження, окрiм виключних,  

Наглядовi радi ВАТ. 

 

Голова правлiння - Дьомiн Борис Михайлович. 



Члени правлiння: Кайдалова Людмила Михайлiвна, Романiв Катерина Олександрiвна. 

Правлiння - виконавчий орган у ВАТ, здiйснює керiвництво та управлiння його поточною 

дiяльнiстю, очолює правлiння Голова  

правлiння. Детально функцiї правлiння розписанi в Статутi ВАТ. 

 

Голова Наглядової ради - Жердицький Вiктор Юстимович. Члени Наглядової Ради - Щур 

В.В., Маденджi Г.В., Львова I.В., Магаляс О.М., Копач М.Б., Чилiй В.М. 

Наглядова рада ВАТ представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних 

зборiв, контролює та регулює дiяльнiсть  

правлiння.Детально компетенцiя Наглядової ради описана в Статутi ВАТ. 

 

Голова Ревiзiйної комiсiї - Ломакiн О. П., члени ревiзiйної комiсiї - Ковальчук Г.В., 

Бондаренко Л.I. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ВАТ. 

  

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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)
- - -   - р-н - - - 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 

загальної кількості)
1540 осiб - -  - 100 

Усього 100 
 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
 

Фонд оплати працi - всього  3326,1  (тис. грн.) 

 

Облiкова кiлькiсть працiвникiв штатних 146 особи, з них жiнок 98, 

сумiсникiв - 2 особи,  

працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого дня - 56 особи. 



 

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 

 Голова правлiння 

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

 Дьомiн Борис Михайлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СМ 265499 19.07.2000 Мiським вiддiлом № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в 

Київськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1942 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Український полiграфiчний iнститут iм. Iвана Федорова 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 20 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Головний iнженер на тому ж пiдприємствi. 

6.1.8. Опис 

 Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради, ст. майстер палiтурного цеху 

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

 Копач Марiя Богданiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СК 505968 14.03.1997 Мiським вiддiлом № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в 



Київськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1958 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Український полiграфiчний iнститут iм. Iвана Федорова 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 27 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Начальник палiтурного цеху, старший майстер палiтурного цеху на тому ж 

пiдприємствi. 

6.1.8. Опис 

 Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член правлiння, Заступник Голови правлiння з виробництва 

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

 Кайдалова Людмила Михайлiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СК 328263 24.09.1998 Мiським вiддiлом № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в 

Київськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1949 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Український полiграфiчний iнститут iм. Iвана Федорова 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 10 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Начальник виробничого вiддiлу на тому ж пiдприємствi. 



6.1.8. Опис 

 Винагороди за виконання обовязкiв члена правлiння не отримує. Непогашеної 

судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член правлiння, начальник друкарського цеху 

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

 Романiв Катерина Олександрiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СК 475145 11.02.1997 Мiським вiддiлом № 2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в 

Київськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1955 

6.1.5. Освіта** 

 Базова вища, Львiвський полiграфiчний технiкум. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 9 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Старший майстер на тому ж пiдприємствi. 

6.1.8. Опис 

 Винагороди за виконання обовязкiв члена правлiння не отримує. Непогашеної 

судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Голова Наглядової ради 



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

 Жердицький Вiктор Устимович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 035799 19.12.1995 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

 1967 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Київський iнститут народного господарства 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 11 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Генеральний директор АТЗТ "Холдингова компанiя "Основа" 

6.1.8. Опис 

 Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради, iнженер-технолог 

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

 Щур Володимир Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СК 900016 18.09.1998 Мiським вiддiлом № 1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в 

Київськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1967 

6.1.5. Освіта** 

 Базова вища, Львiвський полiграфiчний технiкум 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 



 1 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 iнженер-технолог на тому ж пiдприємствi. 

6.1.8. Опис 

 Винагороди за виконання обовязкiв члена Наглядової ради не отримує. Непогашеної 

судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Маденджi Ганна Вiкторiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 598531 21.10.1997 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

 0 

6.1.5. Освіта** 

 Немає даних 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Працювала менеджером зовнiшньоекономiчної дiяльностi у ТОВ "Економiк 

Девелопмент Груп", володiє ,01921% акцiй. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 

злочини не має. 

6.1.8. Опис 

 - 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 



 
6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Львова Iрина Володимирiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

6.1.4. Рік народження** 

 0 

6.1.5. Освіта** 

 Вища. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ТОВ "Компанiя "Основа" 

6.1.8. Опис 

 Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Чилiй Валерiй Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СМ 233035 08.04.2000 мiсквiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в 

Київськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1951 

6.1.5. Освіта** 



 Середня спецiальна, Львiвський полiграфiчний технiкум 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Бiлоцеркiвська книжкова фабрика, налагоджувальник полiграфiчного обладнання в 

друкарському цеху. 

6.1.8. Опис 

 Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Магаляс Олег Михайлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

6.1.4. Рік народження** 

 0 

6.1.5. Освіта** 

 Вища юридична 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ТОВ "Компанiя "Основа" юрист. 

6.1.8. Опис 

 Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 



 
6.1.1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Ломакiн Олександр Павлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 585483 29.07.1997 Радянським РУГУ МВС України в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

 0 

6.1.5. Освіта** 

 Вища. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ТОВ "Компанiя "Основа", головний бухгалтер. 

6.1.8. Опис 

 Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Ковальчук Галина Василiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СК 518915 04.04.1997 мiсквiддiлом №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в 

Київськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1953 

6.1.5. Освіта** 



 Львiвський полiграфiчний технiкум, бухгалтер 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Бухгалтер, Бiлоцеркiвська книжкова фабрика 

6.1.8. Опис 

 Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Бондаренко Людмила Iванiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

6.1.4. Рік народження** 

 0 

6.1.5. Освіта** 

 Вища. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Бухгалтер ТОВ "Компанiя "Основа" 

6.1.8. Опис 

 Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

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

 Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення до 
реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

 Від 
загально 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

предявника 

Голова правлiння Дьомiн Борис 
Михайлович 

СМ 265499 
19.07.2000 Мiським 
вiддiлом № 2 
Бiлоцеркiвського 
МУГУ МВС 
України в Київськiй 
областi 

  7505 4,2423 7505 0 0 0 

Член Наглядової 
ради, ст. майстер 
палiтурного цеху 

Копач Марiя 
Богданiвна 

СК 505968 
14.03.1997 Мiським 
вiддiлом № 1 
Бiлоцеркiвського 
МУГУ МВС 
України в Київськiй 
областi 

  105 0,0594 105 0 0 0 

Член правлiння, 
Заступник Голови 
правлiння з 
виробництва 

Кайдалова Людмила 
Михайлiвна 

СН 328263 
24.09.1998 Мiським 
вiддiлом № 2 
Бiлоцеркiвського 
МУГУ МВС 
України в Київськiй 
областi 

  155 0,0876 155 0 0 0 

Член правлiння, 
начальник 
друкарського цеху 

Романiв Катерина 
Олександрiвна 

СК 475145 
11.02.1997 Мiським 
вiддiлом № 2 
Бiлоцеркiвського 
МУГУ МВС 
України в Київськiй 
областi 

  155 0,0876 155 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Жердицький Вiктор 
Устимович 

СН 035799 
19.12.1995 
Подiльським РУГУ 
МВС України в м. 

  34 0,0192 34 0 0 0 



Києвi 
Член Наглядової 
ради, iнженер-
технолог 

Щур Володимир 
Васильович 

СК 900016 
18.09.1998 Мiським 
вiддiлом № 1 
Бiлоцеркiвського 
МУГУ МВС 
України в Київськiй 
областi 

  155 0,0876 155 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Маденджi Ганна 
Вiкторiвна 

СН 598531 
21.10.1997 
Подiльським РУГУ 
МВС України в м. 
Києвi 

  34 0,0192 34 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Львова Iрина 
Володимирiвна 

- -  -   0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Чилiй Валерiй 
Миколайович 

СМ 233035 
08.04.2000 
мiсквiддiлом №2 
Бiлоцеркiвського 
МУГУ МВС 
України в Київськiй 
областi 

  155 0,0876 155 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Магаляс Олег 
Михайлович 

- -  -   94000 53,135 94000 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Ломакiн Олександр 
Павлович 

СН 585483 
29.07.1997 
Радянським РУГУ 
МВС України в м. 
Києвi 

  0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Ковальчук Галина 
Василiвна 

СК 518915 
04.04.1997 
мiсквiддiлом №1 
Бiлоцеркiвського 
МУГУ МВС 
України в Київськiй 
областi 

  155 0,0876 155 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Бондаренко 
Людмила Iванiвна 

- -  -   0 0 0 0 0 0 

Усього 102453 57,9131  102453 0 0 0 
 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 



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

Кількість за видами акцій 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
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 

предявника 

- - -   - р-н - - -   0 0 0 0 0 0 
Кількість за видами акцій 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

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 

предявника 

ФОП Магаляс Олег 
Михайлович 

- -  -  94000 53,135 94000 0 0 0 

Усього 94000 53,135  94000 0 0 0 
 
*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові 

**Не обов"язково для заповнення 

 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

чергові позачергові Вид загальних зборів 
X  

Дата проведення 25.02.2011 
Кворум зборів 60,93 
Опис  

Порядок денний: 
1. Звiт Правлiння  про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за  2010 
рiк. 
2. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 
3. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2010 рiк (балансу та звiту 
про фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2010 р.) 
4. Розподiл прибутку Товариства за 2010 рiк. 
5. Затвердження використання Товариством сум амортизацiйних вiдрахувань та коштiв, 
вивiльнених у зв'язку з наданням податкових пiльг суб'єктам видавничої справи за 2010 
рiк. 
6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк, затвердження   
плану та порядку розподiлу прибутку, сум  амортизацiйних вiдрахувань та коштiв, 
вивiльнених у зв'язку з наданням податкових пiльг Товариству як суб'єкту видавничої 
справи, на 2011 рiк. 
7. Змiна найменування Товариства вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi 
товариства". 
8. Вiдкликання Наглядової ради Товариства. 
9. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї у 
зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi 
Товариства". 
11. Затвердження Положень про Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю та виконавчий орган 
Товариства в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням їх у вiдповiднiсть до вимог Закону 
України "Про акцiонернi Товариства". 
12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв вiд iменi Товариства. 
 
 

 

9. Інформація про дивіденди 

За результатами звітного 
періоду 

За результатами періоду, що 
передував звітному 

 
за простими 
акціями 

за 
привілейован
ими акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейован
ими акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0,000 0,000 0,000 0,000 
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0,000 0,000 0,000 0,000 
Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів 

    

Дата виплати дивідендів     
Опис За результатами звiтного перiоду у звязку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди акцiонерам 

Товариства не нараховувались. 
 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та ТОВ "Право власностi" 



по батькові фізичної особи 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31512167 
Місцезнаходження Україна м.Київ - р-н 01601 м. Київ вул. 

Червоноармiйська, 64. 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Лiцензiя серiї АВ № 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.08.2007 
Міжміський код та телефон (044) 2064934 
Факс (044) 2346222 
Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть з 

ведення реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв 

Опис Послуги реєстратора. Договiр припинено у 
2010 роцi у звязку з дематерiалiзацiєю 

акцiй Товариства. 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Довiра" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20607804 
Місцезнаходження Україна Київська обл. - р-н 09100 м. Бiла 

Церква вул. О.Гончара,1/56, оф. 209. 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 0466 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2006 
Міжміський код та телефон (04463) 44703 
Факс 61207 
Вид діяльності Аудиторськi послуги емiтенту 
Опис Немає даних 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи 

ТОВ "Бул-Спред" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30070412 
Місцезнаходження Україна Черкаська обл. - р-н 18002 

м.Черкаси вул. Слави, 11, кв.4 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №493486 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.11.2009 
Міжміський код та телефон (0472) 322932 
Факс (0472) 322932 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних 

паперiв 
Опис Послуги зберiгача цiнних паперiв. Договiр 

№ 14 вiд 03.08.2010 р. Директор 
Хотинський Володимир Юрiйович. 

 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи 

ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження Україна м.Київ - р-н 01001 м.Київ вул. 

Б.Грiнченка, 3. 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

ДКЦПРФ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 
Міжміський код та телефон (044)2791074 
Факс (044)2791249 
Вид діяльності Обслуговування випуску цiнних паперiв 
Опис Договiр № Е-912 вiд 29.07.2010 р. 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Міжнародн
ий 

ідентифіка
ційний 
номер 

Тип 
цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номінальн
а вартість 

(грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номіналь

на 
вартість 

(грн.) 

Частка у 
статутном
у капіталі 

(у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
30.06.2010 206/10/1/10 Територiальне управлiння 

Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку в 
м. Києвi та Київськiй областi 

UA 
4000082499 

Акції 
Іменні 
прості 

Бездокумента
рна Іменні 

1,130 176908 199 906,0
40 

100 

Опис 
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Товариство у 2010 роцi здiйснило дематерiалiзацiю випущених цiнних паперiв (акцiй) та 
отримало нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй. 

 



12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Не вiдбувалось 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з 
попереднім звітним періодом 
Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй немає. Iснує Представництво у м. Києвi. Змiн в органiзацiйнiй 
структурi не вiдбувалось. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом 
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiй не надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ. АМОРТИЗАЦIЯ.  Нарахування 
амортизацiї основних засобiв здiйснюється за допомогою "податкового" методу згiдно якого 
пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї, пердбаченi Законом 
України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Згiдно з цим Законом основнi засоби з 
метою оподаткування подяляються на чотири групи, а норми амортизацiї рiзняться в 
залежностi вiд групи основних -засобiв та вiд дати введення їх в експлуатацiю - до 01.01.04 р. 
чи пiсля. 
ОБЛIК НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ здвйснюється вiдповiдно до вимог Положення 
(стандарту() бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" з урахуванням таких 
особливостей: - дооцiнка та оцiнка нематерiальних активiв структурними одиницями 
проводиться тiльки з дозволу Голови правлiння.  
ОБЛIК ЗАПАСIВ ведеться вiдповiдно до положення (стандарту) бухгалтерського облiку 
"Запаси" iз урахуванням наступних сообливостей: - при випуску запасiв у виробництво, 
продажу та iншому вибуттi оцiнка здiйснюється за методом FIFO, - запаси вiдображаються в 
бух.облiку i звiтностi за первiсною вартiстю.  
ОБЛIК ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI здiйснюється вiдповiдно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть". Облiк дебiторської 
заборгованостi здiйснюється з урахуванням наступного: - поточна дебiторська заборгованiсть 
за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом оночасно з виданням доходу вiд 
реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг та оцiнюється за первiсною власнiстю.  
ОБЛIК ДОХОДIВ здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського 
облiку 15 "Дохiд" пов"язаний з наданням послуг, визначається виходячi з ступеня 
завершеностi операцiй по наданню послуг на дату балансу.  
ОБЛIК ВИТРАТ здiйснюється до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку "Витрати": 
в виробничу собiвартiсть включаються: прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату 
працi, iншi прямi витрати, загальновиробничi витрати. 
ОБЛIК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК. Чистий прибуток пiдлягає розподiлу в бухгалтерському 
облiку на створення (повернення) резервного капiталу, витрати власникам (дивiденди) i 
збiльшення статутного капiталу на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.  
КОНСОЛIДОВАНА ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ - здiйснюється вiдповiдно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 20. 
 



Текст аудиторського висновку 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
незалежної аудиторської фiрми " Довiра" 
щодо перевiрки достовiрностi фiнансової звiтностi та аналiз фiнансового стану  
 Вiдкритого акцiонерного  Товариства " Бiлоцеркiвська книжкова фабрика"  станом  на дату 
складання звiтностi -  31 грудня 2010 року 
 
Мiсце проведення аудиту :    м. Бiла Церква Київської областi  
 
Роздiл 1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА 
 
Повна назва Незалежна аудиторська фiрма "Довiра", яка знаходиться за адресою: бульвар 
50-рiччя Перемоги, 99 кв.94, 09100, м. Бiла Церква Київської областi, Україна. Свiдоцтво про 
внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.01.2001 року № 0466. Аудитор: 
Скорина Р.М., сертифiкат аудитора, виданий Аудиторською палатою України вiд 
23.04.2002року, серiя А № 005205 
Код ЄДРПОУ 20607804 
Телефон (факс) 04563 (4-47-03) 
 
Роздiл 2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЗАМОВНИКА 
 
Повна   назва  Вiдкрите акцiонерне Товариство "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика" 
Код ЄДРПОУ 02466961 
Мiсце знаходження 09100,Київська область , Бiлоцеркiвський район ,м. Бiла Церква, вул. 
Леся Курбаса,4 
Дата реєстрацiї 10.04.1996 року вiддiлом державної реєстрацiї Виконавчого комiтету 
Бiлоцеркiвської мiської Ради народних депутатiв  
Основнi види дiяльностi Iнша полiграфiчна дiяльнiсть 
 
Чисельнiсть працiвникiв      146  чол. 
Роздiл 3. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 
Перевiрка проведена згiдно договору на проведення аудиту вiд  8 лютого 2011 року № -08-02-
11. 
Дата проведення аудиту :        23 лютого  2011 року 
Мета перевiрки : Аналiтичний огляд фiнансової звiтностi та вибiркова перевiрка з метою 
висловлення думки аудитора щодо вiдповiдностi чинному законодавству iнформацiї стосовно 
показникiв фiнансової звiтностi  . 
 
Роздiл 4. ОПИС ОБСЯГУ  АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ 
Склад перевiреної звiтностi: Баланс пiдприємства , звiт про фiнансовi результати, звiт про рух 
грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до фiнансової звiтностi. 
        Аудиторська перевiрка здiйснена вiдповiдно до "Положення щодо пiдготовки 
аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", 
затверджене рiшенням ДКЦПФР 19.12.2006 № 1528, Iнструктивного листа щодо обсягу 
розкриття iнформацiї про аудиторський висновок, затверджений рiшенням ДК ЦПФР вiд 
31.08.08 р. № 69 та Мiжнародних стандартiв аудиту , зокрема №700 "Висновок незалежного 
аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення" 7 
 Згiдно з Мiжнародними та нацiональними стандартами аудиту перевiрка проведена з метою 



об?рунтування впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих виправлень 
Перевiрка  дотримання принципiв бухгалтерського облiку й фiнансової звiтностi здiйснена на 
пiдставi первинних i фiнансових документiв, регiстрiв бухгалтерського  облiку.  В ходi 
перевiрки дослiджено систему органiзацiї бухгалтерського облiку, облiкову полiтику 
пiдприємства, принципи пiдготовки фiнансової звiтностi i дотримання вимог чинного 
законодавства. Аудит включає  ( шляхом тестування i вибiркової перевiрки) доказiв, що 
характеризують систему облiку та внутрiшнього контролю та пiдтверджують показники 
бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. 
        Перед початком проведення аудиту погоджено умови перевiрки (цiль, обсяг перевiрки, 
вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовi звiти, тестовий характер перевiрки, 
вимогу вiльного доступу аудиторiв до всiх необхiдних до перевiрки документiв, об'єктiв 
тощо).  Пiд час перевiрки дана оцiнка приблизно 70% всього провiреного матерiалу.  
        Перевiрку вiдповiдностi показникiв фiнансової звiтностi даним Головної книги, журналiв 
та вiдомостей (проведено без здiйснення перевiрки достовiрностi первинної документацiї. 
        Суттєвiсть виявлених в ходi аудиту вiдхилень визначалось згiдно професiйного 
судження аудиторiв у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту № 320 " Суттєвiсть 
в аудитi". Пiд час перевiрки не було жодних обставин, якi могли б привести до порушення 
принципу незалежностi перевiрки. 
                 
Роздiл 5.  АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФIНАНСОВОГО ЗВIТУ 
       В перiод перевiрки,  проведеної у вiдповiдностi до вимог мiжнародного стандарту (МСА) 
700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть", МСА 701 "Порiвняльнi данi", МСА 
720 " Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", аудитори  
отримали  достатньо доказiв, щоб  висловити умовно-позитивну думку про те, що фiнансова 
звiтнiсть, яка складена згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського 
облiку та звiтностi в Українi та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку,  не мiстить 
суттєвих помилок  та в усiх суттєвих аспектах достовiрно i повно вiдображає iнформацiю  
стосовно активiв, зобов'язань, власного капiталу та результатiв дiяльностi акцiонерного  
товариства  за перiод з 1 сiчня по 31 грудня 2010року (за винятком впливу  чинникiв, якi 
викладенi в наступному роздiлi). : 
      Вiдповiдальнiсть за бухгалтерський облiк операцiй та достовiрнiсть фiнансової звiтностi 
покладено на управлiнський апарат пiдприємства. Ми несемо вiдповiдальнiсть за 
висловлення думки щодо звiтiв на пiдставi аудиторської  перевiрки. 
 
Роздiл 6. РОЗКРИТТЯ  IНФОРМАЦIЇ  ПРО ФIНАНСОВУ  ЗВIТНIСТЬ 
6.1. Розкриття iнформацiї за видами активiв  
     Станом на 31.12.2010 року загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 
року  зменшились  на  6452 тис грн (24,2%) i складають  20165 тис..грн. проти попереднього 
перiоду 26617 тис. грн..   
     За видами активiв  майно та кошти пiдприємства розподiляються: необоротнi активи      
62,6%, оборотнi активи  37,3 %, витрати майбутнiх перiодiв  0,1%. 
Необоротнi активи станом на 31 грудня 2010 року представленi в балансi на початок року 
20709 тис.грн , на кiнець -в сумi 12617 тис.грн, а саме: 
 
Актив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 
1 Необоротнi активи    
Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть 010 8 19 
Основнi засоби :залишкова вартiсть 030 19359 10320 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 050 1342 2278 



Усього 080 20709 12617 
     В структурi  необоротних активiв : основнi засоби займають 81,7 %, довгострокова 
дебiторська заборгованiсть 18,1%, нематерiальнi активи  0,2%.  
     В ходi перевiрки одержано достатньо доказiв та свiдчень про правильнiсть вiдображення в 
облiку надходжень, лiквiдацiї, реалiзацiї, iншого вибуття, iнвентаризацiї , ремонтiв, 
модернiзацiї та нематерiальних активiв вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби" та 
П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи". Облiк необоротних активiв  вiдповiдно до П(С)БО 27   
"Необоротнi активи , утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть" (наказ МФУ вiд 
07.11.2003 р. № 617 зi змiнами) в бухгалтерському облiку окремо не ведеться. 
     Оборотнi активи представленi в балансi станом на 31 грудня 2010 року  в сумi 7533 
тис.грн. ( на початок року 5893 тис.грн): 
  
Актив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 
П. Оборотнi активи    
Виробничi запаси 100 922 1736 
Незавершене виробництво 120 1175 428 
Готова продукцiя 130 612 675 
Товари 140 4 5 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть 160
 2568 2637 
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом 170 - 119 
Iнша поточна заборгованiсть 210 587 602 
Грошовi  кошти 230 25 896 
Iншi оборотнi активи 250 - 435 
Усього 260 5893 7533 
   В структурi оборотних активiв  частка виробничих запасiв становить 23,0%, дебiторська 
заборгованiсть 44,6 %, грошовi кошти 11,9%. Зростання оборотних активiв на 1640 тис.грн. 
(27,8 %) вiдбулося в основному за рахунок росту  дебiторської заборгованостi на  6,4% та 
збiльшення залишкiв виробничих запасiв на складi  в 1.9 рази. 
   Облiк запасiв ( сировина, матерiали, паливо, тара, малоцiннi та швидкозношуванi предмети, 
товари) здiйснювався вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси" ( наказ МФУ вiд 20.10.1999р. №246 зi 
змiнами). Облiковою полiтикою пiдприємства визначено метод оцiнки вибуття запасiв ФIФО. 
На протязi звiтного перiоду метод вибуття запасiв не змiнювався. З матерiально 
вiдповiдальними i пiдзвiтними особами укладенi договори про повну матерiальну 
вiдповiдальнiсть. 
     Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi проводиться вiдповiдно до П(С)БО 10 
"Дебiторська заборгованiсть" (наказ МФУ вiд 08.10.1999р. №237).Величина резерву 
сумнiвних боргiв не визначена, що суперечить П(С)БО 10.  
    Облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснювався в нацiональнiй валютi. 
Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть у 2010 роцi не здiйснювалась.  
 Втрати вiд зменшення корисностi активiв чи вигоди вiд вiдновлення їх корисностi , якi 
повиннi бути розрахованi згiдно П(С)БО 28 "Зменшення корисностi активiв (наказ МФУ вiд 
24.12.2004 р.№ 817 зi змiнами) в фiнансовiй звiтностi  не зафiксованi. 
     Система бухгалтерського облiку активiв, яка прийнята в Товариствi, вiдповiдає 
законодавчим та нормативним вимогам, хоча мали мiсце несуттєвi вiдхилення у застосуваннi 
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, зокрема вiдсутнiсть повноти звiрки 
дебiторської заборгованостi. Аудитори також не змогли спостерiгати за проведенням 
iнвентаризацiї по причинi невiдповiдностi   перiоду проведення аудиту та iнвентаризацiї. На 
думку аудиторiв, розкриття iнформацiї про активи подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно 



та повно у всiх суттєвих аспектах . 
 
6.2. Розкриття iнформацiї про зобов'язання 
       Станом на 31.12.2010 року загальнi зобов'язання та забезпечення наступних витрат i 
платежiв Товариства в порiвняннi з даними на початок року  зменьшились  на 6378 тис.грн. 
або на 30,7% i становлять 14419  тис.грн. проти попереднього перiоду 20797 тис.грн. В складi 
зобов'язань найбiльшу частку займають непогашенi кредити банкiв 5205 тис.грн.(36,1%), iншi 
довгостроковi зобов'язання  по фiнансовому лiзингу 3760 тис.грн. (26%),кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1243тис.грн (8.6%).  
      В сумi забезпечення наступних виплат i платежiв облiковуються  податки, якi 
залишаються в розпорядженнi пiдприємства  i використовується по цiльовому призначенню 
на видавничу дiяльнiсть по наданiй пiльзi. 
      Бухгалтерський облiк кредиторської заборгованостi (зобов'язань та забезпечень) 
проводиться вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання" (наказ МФУ вiд 31.01.2000р. №20), 
яким  передбачено, що зобов'язанням вважається заборгованiсть, яка виникла внаслiдок 
минулих подiй i погашення якої, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв 
пiдприємства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди. Поточнi зобов'язання вiдображаються у 
балансi за сумою погашення. Забезпечення для вiдшкодування наступних (майбутнiх) 
операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам (резерв вiдпусток) не створено, що 
суперечить П(С)БО 11.  
       Система бухгалтерського облiку зобов'язань, яка прийнята в Товариствi, вiдповiдає 
законодавчим та нормативним вимогам, хоча допущенi деякi   вiдхилення у застосуваннi 
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку , зокрема вiдсутнiсть повноти звiрки 
кредиторської заборгованостi, проведення  iнвентаризацiї резерву вiдпусток.  
    На думку аудиторiв, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй 
звiтностi достовiрно та повно  у всiх суттєвих аспектах 
 
6.3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал 
     Станом на 31.12.2010 року власний капiтал  Товариства  складає  5746   тис.грн., з яких 
Статутний капiтал 200 тис.грн.,  додатковий вкладений капiтал 1902 тис.грн., який 
представлений сумою iндексацiї  основних засобiв,  резервний капiтал 278 тис.грн., непокритi 
збитки 3366 тис.грн..  В порiвняннi з даними попереднього року    зменшення  власного 
капiталу на 74  тис.грн. або на 1,3% вiдбулося  за рахунок отримання  збитку поточного року. 
      На думку аудиторiв, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства  
вiдповiдає вимогам  чинного законодавства України. 
 
6.4. Перевiрка вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства 
Вартiсть чистих активiв є бiльшою за розмiр статутного капiталу , тобто  вiдповiдає вимогам 
законодавства i складає     5746   тис.грн. 
  
6.5. Перевiрка сплати  товариством статутного капiталу у встановленi законодавством 
термiни (сплачено повнiстю чи частково) 
Розмiр зареєстрованого статутного капiталу вiдповiдає законодавчим вимогам, дiючим на 
момент створення акцiонерного товариства . Статутний капiтал  в сумi 200тис.гривень 
розподiлено на 176900 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю1,13  грн. кожна. 
Статутний капiтал сплачено  у повному обсязi. Випуск акцiй в 2010 роцi не проводився. 
 
6.6.Перевiрка забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до Законодавства України ( у 
разi наявностi). Випуск iнших  цiнних паперiв не проводився. 



 
6.7. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку 
    Чистий збиток за звiтний перiод складає  74 тис.грн.  За 2010 рiк Товариством отримано 
доходiв у сумi  25063 тис.грн. В структурi доходiв частка   доходiв вiд операцiйної дiяльностi  
складає  97,6% (24452 тис.грн.).   Доходи вiдображенi у бухгалтерському облiку вiдповiдно 
до П(С)БО 15 "Доходи" (наказ МФУ вiд 29.111999 р.№290 зi змiнами). Визнання доходу  вiд 
реалiзацiї продукцiї , товарiв, робiт, послуг  вiдповiдає методу нарахувань.  Ведення  
бухгалтерського облiку ПДВ вiдповiдає Методичним рекомендацiям ведення 
бухгалтерського облiку податку на додану вартiсть (наказ МФУ вiд 01.07.1997 р. № 141      зi 
змiнами). Облiк доходiв вiд здачi в оренду нерухомостi та iнших необоротних активiв 
проводиться вiдповiдно до П(С)БО 14 "Оренда" (наказ МФУ вiд28.07.2000р. №181). 
    Витрати Товариства за звiтний рiк  склали 25137 тис.грн. , з них вiд операцiйної дiяльностi 
22259 тис.грн. ,фiнансовi витрати 1195 тис.грн., iншi витрати 1150 тис.грн., податок на 
прибуток 533 тис.грн.. Основними складовими операцiйних витрат ( в розрiзi елементiв 
витрат ) є витрати на  оплату послуг та придбання матерiалiв для ведення основної дiяльностi 
(71,9%), заробiтна плата (15,1 %), вiдрахування в фонди соцiального страхування (5,4%). 
Витрати у бухгалтерському облiку визнавались разом з визнанням доходу, для отримання 
якого вони здiйсненi вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати" (наказ МФУ вiд 31.12..1999 р. № 
318 зi змiнами). 
 
6.8. Розкриття iнформацiї про дiї , якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути 
на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних 
паперiв, визначених ч.1 ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"/ 
Протягом 2010 року  вiдбулася замiна головного бухгалтера Товариства.  
 
6,9. Органiзацiя складання фiнансової звiтностi. 
     Iнвентаризацiя  активiв i зобов'язань проведена вiдповiдно до вимог Iнструкцiї з 
iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, 
грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом МФУ вiд 11.08.94 р. 
№69.  
Звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України " Про 
затвердження порядку представлення фiнансової звiтностi" вiд 28.02.2000року № 419. 
Узгодження всiх показникiв фiнансової звiтностi перевiрено у вiдповiдностi з листом МФУ 
вiд 31.12.2003 року та вiдповiдними внесеними змiнами.  
Валюта балансу  складає 20165 тис.грн. 
 
Роздiл 7. АНАЛIЗ ФIНАНСОВОГО СТАНУ 
7.1. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономностi) характеризує незалежнiсть 
Товариства вiд зовнiшнiх позичкових джерел i визначається вiдношенням суми власного 
капiталу до пiдсумку балансу. На практицi встановлено, що загальна сума заборгованостi не 
повинна перевищувати суму власних джерел фiнансування, тобто джерела фiнансування 
пiдприємства (загальна сума капiталу) повиннi хоча б наполовину бути сформованi за 
рахунок власних засобiв. Фактичне значення коефiцiєнта фiнансової незалежностi в 2009 роцi 
0,22 та в 2010 роцi 0,28  є меншим за нормативне значення та свiдчить про  зростання  
фiнансової залежностi пiдприємства вiд позикових коштiв 
7.2. Коефiцiєнт фiнансового ризику (покриття зобов'язань власним капiталом)  показує 
скiльки одиниць залучених засобiв припадає на кожну одиницю власних. Оптимальне 
значення цього коефiцiєнта не повинно перевищувати 0,5. Критичне значення 1. Фактичне 
значення цього показника в динамiцi за попереднiй та звiтнiй рiк  (3,57 та 2,51)  є критичним 



та свiдчить про значну залежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх iнвесторiв i кредиторiв. 
7.3. Коефiцiєнт грошової платоспроможностi (абсолютної лiквiдностi) визначається 
вiдношенням суми залишкiв грошових коштiв, їх еквiвалентiв та поточних фiнансових 
iнвестицiй до поточних зобов'язань та характеризує здатнiсть  пiдприємства швидко 
мобiлiзувати активи для погашення своїх зобов'язань.  
 . Значення цього показника повинно бути в межах 0,2 - 0,35. Фактичний показник за 2009  та 
2010 рр. становить вiдповiдно 0,01 та 0,36 . 
7.4. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi визначається вiдношенням загальної суми оборотних 
активiв та витрат майбутнiх перiодiв до загальної суми зобов'язань i характеризує здатнiсть 
пiдприємства погасити всi свої зобов'язання . Нормативне значення цього коефiцiєнта бiльше  
1. 
 Фактичне значення  цього показника в 2010 роцi (0,52) та  вiдповiдного перiоду 2009 року 
(0,28)  свiдчить , що цi показники є значно меншими за нормативне значення . 
Платоспроможнiсть пiдприємства є низькою. 
7.5. Коефiцiєнт прибутковостi активiв (рентабельнiсть виробництва) є спiввiдношення 
чистого прибутку i середньої суми активiв. Цей коефiцiєнт показує скiльки прибутку 
приносить кожна гривня, вкладена в актив. В 2010 роцi Товариство працювало збитково. 
Вiдсутнiсть прибутку порiвняно з iншими величинами, якi впливають на фiнансово-
господарську дiяльнiсть пiдприємства свiдчить про погiршення його фiнансової стiйкостi. 
ВИСНОВОК: Фiнансовий стан пiдприємства  нестабiльний. 
 
 
Директор ТОВ АФ "Довiра"                                   Скорина Р.М. 
 
м. Бiла Церква  23 лютого 2011 року 
 
 
 
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку 
цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його 
положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції 
(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за 
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в 
загальному об'ємі постачання 
Основний вид послуг, що надає емiтент - це виготовлення книжково-журнальної продукцiї на 
замовлення видавцiв. Залежностi вiд сезонних змiн не спостерiгається. Основним ринком 
збуту послуг є мiста Київ та Харкiв. У Києвi зосереджена велика кiлькiсть видавництв - 
наших замовникiв, а в Харковi знаходиться наш найбiльший замовник - Клуб сiмейного 
дозвiлля. З метою розширення виробництва та ринкiв збуту пiдприємством закуплено нове 
полiграфiчне обладнання, що дозволяє збiльшити обсяги виробництва, покращити якiсть. 
Перiодично рекламними листiвками ми повiдомляємо усiх  iснуючих та потенцiйних 
замовникiв на територiї України про новi можливостi пiдприємства, пропозицiї до спiвпрацi. 
Основна сировина пiдприємства - це папiр.   



Конкурентами пiдприємства є всi полiграфiчнi пiдприємства України, що спецiалiзуються на 
виготовленнi книжково-журнальної продукцiї, i можуть забезпечити вiдносно низьку цiну на 
свою продукцiю. 
В перспективi пiдприємство планує докупити необхiдне сучасне полiграфiчне обладнання, 
розширити ринки збуту, збiльшити обсяги виробництва. 
Постачальникiв, що займали б бiльше 10% в загальному обсязi постачання, немає. 
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання 
або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 
За останнi пять рокiв пiдприємством було придбано: одну друкарськiумашини КВА-Rapida, 
друкарська машина Planeta, два ниткошвейнi автомати ASTER 180С, лiнiю по виготовленню 
книг Колбус, брошурувальну машину Колбус, форзацеприклеювальну машину Колбус, двi 
ниткошвейнi машини БНШ 6А, двi пакувальнi машини, ламiнатор Proteus, рiзальну машину 
Perfekta, рiзальну машину Сейпа 132, триножеву рiзальну машину Poligraph, триножеву 
рiзальну машину СДУ, фальцювальну машину, тощо. 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні 
активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення 
або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, 
в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та 
закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її 
завершення 
Основнi засоби емiтента включають: головний корпус та виробницi примiщення, якi 
знаходяться у м. Бiла Церква, вул. Л.Курбаса, 4; прирейковий паперовий склад, який 
знаходиться по вул. Сквирське шосе, 33А; шiсть автомобiлiв; меблi, офiсна технiка; 
виробниче обладнання; обладнання їдальнi. 
Емiтентом здiйснено ремонт офiсних та виробничих примiщень, оновлено офiснi меблi, 
офiсну технiку. Виробничi та офiснi примiщення укомплектованi кондицiонерами, якiсними 
металопластиковими вiкнами.  
У  планах емiтента допридбати необхiдне сучасне виробниче обладнання з метою 
розширення кола замовникiв та збiльшення обсягiв виробництва. Фiнансування оновлення 
виробничого обладнання здiйснюється за рахунок власних коштiв та залучених банкiвських 
кредитiв. 
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
Проблеми: нестабiльнiсть у полiтичнiй та економiчнiй ситуацiї в державi, недосконалiсть та 
змiннiсть законодавства, вiдсутнiсть оборотних коштiв, нестабiльнiсть цiн на сировину. 
Державнi видавництва замовляють продукцiю, а розраховуватись  в них немає чим. 
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і 
компенсацій за порушення законодавства 
- 
 



Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
На даному етапi фiнансовий стан пiдприємства погiршився, збiльшилась фiнансова 
незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх кредиторiв. 
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на 
кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання 
цих договорів 
За звiтний перiод усi укладенi договори були виконанi. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
З метою розширення виробництва закуплено нове полiграфiчне устаткування, розрахунок за 
який здiйснюється за допомогою кредитних коштiв. У планах - збiльшення обсягiв 
виробництва за рахунок нового обладнання, покращення якостi виготовлюваної продукцiї до 
європейських стандартiв, збiльшення кола платоспроможних замовникiв, виготовлення 
замовлень тiльки по передплатi (повнiй чи частковiй), пошук замовникiв на мiжнародному 
ринку. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
Дослiджень та розробок не проводилось. 
 
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, 
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, 
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
Справа № 8/253-09, Господарський суд Київської областi, позивач ДП "ДСВХЛ "Днiпро" з 
позовом про стягнення з ВАТ "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика" суми збиткiв 358 579,35 
грн. (у задоволеннi позову вiдмовлено при повторному розглядi справи). 
Справа №12/220 Господарський суд м. Києва, позов Товариства до ДП "ДСВ "Технiка", 
стягнення заборгованостi (задоволено). 
Справа №26/357 Господарський суд м. Києва, позов Товариства до ДП "Видавничий дiм 
"Персонал", стягнення заборгованостi (задоволено). 
Справа №39/255 Господарський суд м. Києва, позов до ДП "ДСВ "Технiка", стягнення 
заборгованостi (задоволено). 
 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати 
та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Немає. 
 

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



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

(тис. грн.) 
Орендовані основні 
засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, всього 
(тис. грн.) Найменування основних засобів 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 19 229,000 
10 250,00

0 
0,000 0,000 19 229,000 

10 250,00
0 

  будівлі та споруди 2 018,000 1 076,000 0,000 0,000 2 018,000 1 076,000 
  машини та обладнання 16 707,000 8 905,000 0,000 0,000 16 707,000 8 905,000 
  транспортні засоби 98,000 52,000 0,000 0,000 98,000 52,000 
  інші 406,000 217,000 0,000 0,000 406,000 217,000 
2. Невиробничого призначення: 130,000 69,000 0,000 0,000 130,000 69,000 
  будівлі та споруди 43,000 23,000 0,000 0,000 43,000 23,000 
  машини та обладнання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  транспортні засоби 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  інші 87,000 0,000 0,000 0,000 87,000 0,000 

Усього 19 359,000 
10 320,00

0 
0,000 0,000 19 359,000 

10 320,00
0 

Опис 
-  
 

 
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів (тис. 
грн.) 

5 746,000 5 820,000 

Статутний капітал (тис. грн.) 200,000 200,000 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 200,000 200,000 
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснювався шляхом 

додавання сум статутного капiталу, додаткового, резервного капiталiв та нерозподiленого 
прибутку, тобто прибутку, що залишився пiсля погашення всiх зобовязань. 

Висновок Вартiсть чистих активiв пiдприємства зменшилась проти минулого року на суму 74 тис. грн.  
 
13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 5 205,000 X X 
у тому числі:     
ВАТ "Ощадбанк України" 11.12.2007 5 205,000 18 05.11.2012 
Зобов’язання за цінними паперами X 0,000 X X 
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0,000 X X 

0 30.12.1899 0,000 0 30.12.1899 
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0,000 X X 

0 30.12.1899 0,000 0 30.12.1899 
за сертификатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0,000 X X 

0 30.12.1899 0,000 0 30.12.1899 
за векселями (всього) X 0,000 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами)(за 
кожним видом): 

X 0,000 X X 

0 30.12.1899 0,000 0 30.12.1899 
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом): 

X 0,000 X X 



0 30.12.1899 0,000 X 30.12.1899 
Податкові зобов’язання X 49,000 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,000 X X 
Інші зобов’язання X 6 216,000 X X 
Усього зобов’язань X 11 470,000 X X 
Опис - 

 

Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2008 1 0 
2 2009 1 0 
3 2010 1 0 

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

 

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 
для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

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

 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Внесення змін до статуту товариства X  
Прийняття рішення про зміну типу товариства X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 



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

X  

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

X  

Інше 
(запишіть) 

 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
  (осіб) 
1 Кількість членів наглядової ради 7 
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3 
3 Кількість представників держави 0 

4 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків 
акцій 

1 

5 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків 
акцій 

5 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  10 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інші 
(запишіть) 

- 

Інші 
(запишіть) 

Комiтетiв не створено. 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій 

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інші - 



(запишіть) 
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
  Так Ні 
1 Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
2 Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
3 Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
4 Відсутність конфлікту інтересів  X 
5 Граничний вік  X 
6 Відсутні будь-які вимоги X  

7 
Інші (запишіть) 
 

 X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він 
ознайомився зі своїми правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

X  

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

 X 

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

 X 

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

 X 

Інше 
(запишіть) 

- 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  2 
 
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

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

3 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) 

ні так ні 

4 Юридичний відділ (юрист) так ні ні 
5 Секретар правління ні ні ні 
6 Секретар загальних зборів ні ні ні 
7 Секретар наглядової ради ні ні ні 



8 Корпоративний секретар ні ні ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за 
роботу з акціонерами 

ні ні ні 

10 Інше (запишіть) 
- 

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? 

 

Загальн
і збори 
акціоне
рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 
орган 

Не 
належит
ь до 

компете
нції 

жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління ні так ні ні 
Обрання та відкликання членів правління ні так ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради 

ні так ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління 

ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

так ні ні ні 

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

так ні ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, 
від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
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)  
ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  Так Ні 
1 Положення про загальні збори акціонерів X  
2 Положення про наглядову раду X  
3 Положення про виконавчий орган (правління) X  
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
5 Положення про ревізійну комісію X  
6 Положення про акції акціонерного товариства  X 
7 Положення про порядок розподілу прибутку  X 

8 
Інше 
(запишіть) 

Iншi документи вiдсутнi 

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

  

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 
зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 
базі даних 
ДКЦПФР 
про ринок 
цінних 
паперів 

 Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають
ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 
власній 
інтернет-
сторінці 
акціонерн

ого 
товариства

1 

Фінансова 
звітність, 
результати 
діяльності 

так так так ні ні 

2 

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

так так так ні ні 

3 

Інформація про 
склад органів 
управління 
товариства 

так так так ні ні 

4 
Статут та 
внутрішні 
документи 

так ні так ні ні 

5 
Протоколи 
загальних зборів 

ні ні так ні ні 



акціонерів після їх 
проведення 

6 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

  Так Ні 
1 Не проводились взагалі  X 
2 Менше ніж раз на рік  X 
3 Раз на рік X  
4 Частіше ніж раз на рік  X 

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

- 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 
років? (так/ні)  ні 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень  X 
Не задовольняли умови договору з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 
Інше 
(запишіть) 

Iнших причин немає. 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 
 Так Ні 
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились  X 
Інше 
(запишіть) 

Iншi органи перевiрок не здiйснювали. 

 



З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 
 Так Ні 
З власної ініціативи  X 
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради X  
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотків голосів 

 X 

Інше 
(запишіть) 

- 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

  Так Ні 
1 Випуск акцій  X 
2 Випуск депозитарних розписок  X 
3 Випуск облігацій  X 
4 Кредити банків  X 
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

6 
Інше (запишіть) 
 

 X 

 
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 

X 

Не визначились  
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових 
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України (далі - особа)? 
 Так Ні 



Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 
суду  X 
Інше 
(запишіть) 

У звязку з дематерiалiзацiєю акцiй. 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління 
прийнятий: - 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: - 
 
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у 
вашому акціонерному товаристві? 
- 
 

КОДИ 
Дата 31.01.2010 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська 
книжкова фабрика" 

за ЄДРПОУ 02466961 

Територія  за КОАТУУ 32103 

Форма власності ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ за КОПФГ 10 

Орган 
державного 
управління 

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО 
ТИПУ,СТВОРЕНІ НА  

за СПОДУ 6024 

Вид економічної 
діяльності 

Інша поліграфічна діяльність 
за КВЕД 22.22.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса 
Україна Київська обл. Київська р-н 09117 м. Бiла 
Церква вул. Леся Курбаса, 4 

 
Баланс 

Станом на 31.12.2010 p. 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001 

 
Актив 

Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
    залишкова вартість 010 8 19 
    первісна вартість 011 76 94 
    накопичена амортизація 012 ( 68 ) ( 75 ) 
Незавершене будівництво 020 0 0 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 19 359 10 320 



    первісна вартість 031 33 665 24 334 
    знос 032 ( 14 306 ) ( 14 014 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 1 342 2 278 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 20 709 12 617 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 922 1 736 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 1 175 428 
Готова продукція 130 612 675 
Товари 140 4 5 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 2 568 2 637 
    первісна вартість 161 2 568 2 637 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 0 119 
    за виданими авансами 180 0 0 
    з нарахованих доходів 190 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 587 602 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 25 896 
    у т. ч. в касі 231 0 0 
    в іноземній валюті 240 0 0 
Інші оборотні активи 250 0 435 
Усього за розділом II 260 5 893 7 533 
III. Витрати майбутніх періодів 270 15 15 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 26 617 20 165 

 
Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 200 200 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 1 902 1 902 
Інший додатковий капітал 330 0 0 
Резервний капітал 340 278 278 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3 440 3 366 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 



Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього а розділом I 380 5 820 5 746 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 
Інші забезпечення 410 0 0 
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0 
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 
резерва 

416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 2 949 
Усього за розділом II 430 0 2 949 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 5 859 5 205 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 10 330 3 760 
Усього за розділом ІІІ 480 16 189 8 965 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 
Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1 708 1 243 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 752 964 
    з бюджетом 550 1 961 49 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 43 63 
    з оплати праці 580 144 186 
    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 зобовязання 610 0 0 
Усього за розділом IV 620 4 608 2 505 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 26 617 20 165 

Примітки: - 
 
Керівник   Дьомiн Борис Михайлович 
Головний бухгалтер  Гаврильченко Наталiя Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська 
книжкова фабрика" 

за ЄДРПОУ 02466961 

Територія   за КОАТУУ 32103 
Орган 
державного 
управління 

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО 
ТИПУ,СТВОРЕНІ НА  

за СПОДУ 6024 

Вид економічної 
діяльності 

Інша поліграфічна діяльність 
за КВЕД 22.22.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про фінансові результати 
за 2010 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 24 513 14 921 
Податок на додану вартість 015 ( 213 ) ( 121 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

035 24 300 14 800 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 19 746 ) ( 14 092 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 

050 4 554 708 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 740 419 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 1 524 ) ( 986 ) 
Витрати на збут 080 ( 340 ) ( 268 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 649 ) ( 587 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 

100 2 781 0 

    збиток 105 ( 0 ) ( 714 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 4 1 
Інші доходи 130 19 0 
Фінансові витрати 140 ( 1 195 ) ( 1 151 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 1 150 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
   прибуток 

170 459 0 

    збиток 175 ( 0 ) ( 1 864 ) 
    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  

177 ( 0 ) ( 0 ) 



припинення діяльності 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 533 ) ( 23 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 

190 0 0 

    збиток 195 ( 74 ) ( 1 887 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 

200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 

220 0 0 

    збиток 225 ( 74 ) ( 1 887 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

 
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 
рядка 

За звітний період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 14 178 7 757 
Витрати на оплату праці 240 3 355 1 843 
Відрахування на соціальні заходи 250 1 198 680 
Амортизація 260 1 708 2 559 
Інші операційни витрати 270 1 820 3 094 
Разом 280 22 259 15 933 

 
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 
рядка 

За звітний період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 176900 176900 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 176900 176900 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -0,41832 -10,66704 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 -0,41832 -10,66704 
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки: - 
 
Керівник   Дьомiн Борис Михайлович 
Головний бухгалтер  Гаврильченко Наталiя Володимирiвна 



КОДИ 
Дата 22.04.2011 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська 
книжкова фабрика" 

за ЄДРПОУ 02466961 

Територія   за КОАТУУ 32103 
Орган 
державного 
управління 

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО 
ТИПУ,СТВОРЕНІ НА  

за СПОДУ 6024 

Вид економічної 
діяльності 

Інша поліграфічна діяльність 
за КВЕД 22.22.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про рух грошових коштів 
за 2010 рік 
Форма N 3  Код за ДКУД 1801004 
За звітний період За попередній період Стаття Код 

Надходження Видаток Надходження Видаток 
1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

010 24 385 0 0 0 

Коригування на: 
    амортизацію необоротних активів 

020 964 X 0 X 

    збільшення (зменшення) 
забезпечень 

030 78 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

040 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності 

050 0 0 0 0 

Витрати на сплату відсотків 060 72 X 0 X 
Прибуток (збиток) від операційної 
діяльності до зміни в чистих 
оборотних активах 

070 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення): 
    оборотних активів 

080 85 0 0 0 

    витрат майбутніх періодів 090 17 875 0 0 0 
Збільшення (зменшення): 
    поточних зобов’язань 

100 1 0 0 0 

    доходів майбутніх періодів 110 3 0 0 0 
Грошові кошти від операційної 
діяльності 

120 16 0 0 0 

Сплачені: 
    відсотки 

130 X 0 X 0 

    податки на прибуток 140 X 0 X 0 
Чистий рух коштів до надзвичайних 
подій 

150 1 701 0 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

170 1 701 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

     

Реалізація: 
    фінансових інвестицій 

180 0 X 0 X 

    необоротних активів 190 0 X 0 X 
    майнових комплексів 200 0 0 0 0 
Отримані: 
    відсотки 

210 0 X 0 X 

    дивіденди 220 0 X 0 X 



Інші надходження 230 0 X 0 X 
Придбання: 
    фінансових інвестицій 

240 X 0 X 0 

    необоротних активів 250 X 0 X 0 
    майнових комплексів 260 X 0 X 0 
Інші платежі 270 X 0 X 0 
Чистий рух коштів до надзвичайних 
подій 

280 0 0 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

300 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

     

Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X 
Отримані позики 320 0 X 0 X 
Інші надходження 330 0 X 0 X 
Погашення позик 340 X 0 X 0 
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0 
Інші платежі 360 X 0 X 0 
Чистий рух коштів до надзвичайних 
подій 

370 0 0 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

390 0 0 0 0 

Чистий рух коштів за звітній період 400 871 0 0 0 
Залишок коштів на початок року 410 25 X 0 X 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

420 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 896 X 0 X 
Примітки: - 
 
Керівник   Дьомiн Борис Михайлович 
Головний бухгалтер  Гаврильченко Наталiя Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська книжкова 
фабрика" 

за ЄДРПОУ 02466961 

Територія   за КОАТУУ 32103 
Орган 
державного 
управління 

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ 
НА  

за СПОДУ 6024 

Вид економічної 
діяльності 

Інша поліграфічна діяльність 
за КВЕД 22.22.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про власний капітал 
за 2010 рік 

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 200 0 1 902 0 278 3 440 0 0 5 820 
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року 

050 200 0 1 902 0 278 3 440 0 0 5 820 

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 
будівництва 

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

Дооцінка нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних 
активів 

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

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

130 0 0 0 0 0 -74 0 0 -74 

Розподіл прибутку:           



Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений 
акцій (часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані 
активи 

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -74 0 0 -74 
Залишок на кінець року 300 200 0 1 902 0 278 3 366 0 0 5 746 

Примітки: - 
 
Керівник   Дьомiн Борис Михайлович 
Головний бухгалтер  Гаврильченко Наталiя Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська книжкова 
фабрика" 

за ЄДРПОУ 02466961 

Територія   за КОАТУУ 32103 

Орган державного 
управління 

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО 
ТИПУ,СТВОРЕНІ НА  

за СПОДУ 6024 

Галузь 
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО 
ТИПУ,СТВОРЕНІ НА  

за КОПФГ 10 

Вид економічної 
діяльності 

Інша поліграфічна діяльність 
за КВЕД 22.22.0 

Середньооблікова 
чисельність 
працюючих 

146 Контрольна сума  

Одиниця виміру тис.грн. 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2010 pік 

I. Нематеріальні активи Форма N 5 Код за ДКУД 1801008 

Залишок на 
початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-) 
Вибуло за рік Інші зміни за рік 

Залишок на кінець 
року 

Групи нематеріальних активів 
Код  
рядка

первісна 
(пероціне

на) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Надійшло 
за рік 

первісної 
(пере-
оціненої 
вартості)

накопи-
ченої 
аморти-
зації 

первісна 
(пере-
оцінена 
вартість)

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік

первісної 
(пере-
оціненої 
вартості)

накопи-
ченої 
аморти-
зації 

первісна 
(пере-
оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними 
ресурсами 

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

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на об'єкти промислової 
властивості 

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

Авторське право та суміжні з ним 
права 

050 76 68 18 0 0 0 0 7 0 0 0 94 75 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 080 76 68 18 0 0 0 0 7 0 0 0 94 75 
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 
права власності 

(085) 
0 

 

II. Основні засоби 
у тому числі 

Залишок на 
початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, 
уцінка -) 

Вибуло за рік Інші зміни за рік
Залишок на 
кінець року 

одержані за 
фінансовою 
орендою 

передані в 
оперативну 
оренду 

Групи основних засобів
Код  
рядка 

первісн
а 

(пероці
нена) 
вартіст

ь 

знос 

Надійш
ло за 
рік 

первісно
ї (пере-
оціненої

) 
вартості

зносу 

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті 

первісн
ої 

(пере-
оцінено

ї) 
вартост

і 

зносу 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартість

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна 
нерухомість 

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

120 3 594 1 351 29 0 0 0 0 146 0 0 0 3 623 1 497 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 28 049 11 483 52 0 0 9 374 1 903 1 391 0 0 0 18 727 10 971 0 0 0 0 
Транспортні засоби 140 431 324 12 0 0 30 27 24 0 0 0 413 321 0 0 0 0 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 

150 1 591 1 148 47 0 0 67 63 140 0 0 0 1 571 1 225 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інші необоротні 
матеріальні активи 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 33 665 14 306 140 0 0 9 471 1 993 1 701 0 0 0 24 334 14 014 0 0 0 0 
 

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

(261) 
0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) 

(263) 
0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 200 
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 



III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 0 0 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 140 0 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 

300 0 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0 
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 

320 0 0 

Інші 330 0 0 
Разом 340 140 0 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 
IV. Фінансові інвестиції 

На кінець року Найменування показника Код рядка За рік 
довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 
А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 
спільну діяльність 370 0 0 0 
Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 
облігації 400 0 0 0 
інші 410 0 0 0 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

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

(421) 
0 

      за справедливою вартістю (422) 0 
      за амортизованою вартістю (423) 0 
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю 

(424) 
0 

      за справедливою вартістю (425) 0 
      за амортизованою собівартістю (426) 0 
 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 11 0 

Операційна курсова різниця 450 7 3 
Реалізація інших оборотних активів 460 678 531 
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0 
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 

480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 44 115 
у тому числі:  
відрахування до резерву сумнівних боргів 

491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 



дочірні підприємства 510 0 0 
спільну діяльність 520 0 0 
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 1 195 
Фінансова оренда активів 550 4 0 
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 
Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 
Результат оцінки корисності 590 0 0 
Неопераційна курсова різниця 600 0 0 
Безоплатно одержані активи 610 0 X 
Списання необоротних активів 620 X 1 150 
Інші доходи і витрати 630 19 0 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 
0 % 

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

(633) 
0 

 
VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 

Каса 640 3 
Поточний рахунок у банку 650 0 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки) 

660 896 

Грошові кошти в дорозі 670 0 
Еквіваленти грошових коштів 680 0 
Разом 690 896 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено 

(691) 
0 

 
VII. Забезпечення і резерви 

Збільшення за 
звітний рік 

Види забезпечень і резервів 
Код 
рядка 

Залишок 
на 

початок 
року 

нарахован
о 

(створено)

додаткові 
відраху-
вання 

Викорис-
тано  у 
звітному 
році 

Сторновано 
використан
у суму у 
звітному 
році 

Сума 
очікуваного 
відшкодуванн

я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення

Залишок 
на кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 

710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на реструктуризацію 

740 0 0 0 0 0 0 0 



Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 
 770 0 0 0 0 0 0 0 
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0 

 
VIII. Запаси 

Переоцінка за рік 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

збільшення 
чистої вартості 
реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 1 491 0 0 
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби  

810 0 0 0 

Паливо 820 65 0 0 
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 
Будівельні матеріали  840 0 0 0 
Запасні частини 850 111 0 0 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 

860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 

880 69 0 0 

Незавершене виробництво 890 428 0 0 
Готова продукція 900 675 0 0 
Товари 910 5 0 0 
Разом 920 2 844 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 
 
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  
      відображених за чистою вартістю 
реалізації  

(921) 
0 

      переданих у переробку (922) 0 
      оформлених в заставу (923) 0 
      переданих на комісію (924) 0 
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

 
IX. Дебіторська заборгованість 

у т.ч. за строками не погашення  
Найменування показника 

Код 
рядка 

Всього на 
кінець року до 12 

місяців 
від 12 до 18 
місяців 

від 18 до 36 
місяців 

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

940 2 637 2 637 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 602 602 0 0 

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

 
X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 



Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році 

970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 

980 0 

 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 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 533 
Відстрочені податкові активи: 
 на початок звітного року 

1220 0 

 на кінець звітного року 1225 0 
Відстрочені податкові зобов’язання: 
 на початок звітного року 

1230 0 

 на кінець звітного року 1235 0 
Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього 

1240 533 

 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 

1241 533 

     зменшення (збільшення) відстрочених     
податкових активів 

1242 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених    
податкових зобов’язань 

1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 
 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 

1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених    
податкових активів 

1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених    
податкових зобов’язань 

1253 0 
 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 1 708 
Використано за рік - усього 1310 1 708 
в тому числі на: 
 будівництво об’єктів 

1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  
 основних засобів 

1312 1 708 

 з них машини та обладнання 1313 1 708 
 придбання (створення) нематеріальних  1314 0 



 активів 
 погашення отриманих на капітальні  
 інвестиції позик 

1315 0 

 1316 0 
 1317 0 

 



XIV. Біологічні активи 
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на 
початок року 

вибуло за рік 
залишок на 
кінець року 

Групи біологічних активів 
Код 
рядка 

первісна 
вартість

накопич
ена 

амортиз
ація 

надійшл
о за рік первісна 

вартість

накопич
ена 

амортиз
ація 

нарахов
ано 

амортиз
ації за 
рік 

втрати 
від 

зменше
ння 

корисно
сті 

вигоди 
від 

відновл
ення 

корисно
сті 

первісна 
вартість

накопич
ена 

амортиз
ація 

залишок 
на 

початок 
року 

надійшл
о за рік

зміни 
вартості 
за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на 

кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи - 
усього 
в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   інші довгострокові біологічні 
активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім тварин 
на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

(1431) 
0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 
унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 
0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 
0 

 

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



Результат від первісного 
визнання 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

Найменування показника 
Код  
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетворення

ми 
дохід витрати 

Уцінка 
Виручка від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

реалізації 
первісного 
визнання та 
реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з них: 
    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з нього: 
    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 
Керівник  Дьомiн Борис Михайлович 
Головний бухгалтер Гаврильченко Наталiя Володимирiвна 





13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

№ з/п  Основний вид продукції 

у 
натураль

ній 
формі 

(фізична 
од.вим.) 

у 
грошовій 
формі 
(тис. 
грн.) 

у 
відсотках 
до всієї 
вироблен

ої 
продукції 

у 
натураль

ній 
формі 

(фізична 
од.вим.) 

у 
грошовій 
формі 
(тис. 
грн.) 

у 
відсотках 
до всієї 
реалізова

ної 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Книги, брошури 
3870000 
шт. 

24 638,00 100,00 
3817000 
шт. 

24 300,00 100,00 



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної 

собівартості реалізованої 
продукції (у відсотках) 

1 2 3 
1 сировина 42,3 
2 основнi та допомiжнi матерiали 9,1 
3 основна заробiтна плата 6,1 
4 додаткова заробiтна плата 1,7 
5 вiдрахування на соцiальнi заходи 2,7 
6 загально-господарськi витрати 17,5 
7 витрати на утримання устаткування 16,3 
8 занально-виробничi витрати 4,3 

 


