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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
	Закрите акцiонерне товариство Торгiвельно-виробниче пiдприємство "Укрторгбудматерiали"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
	Закрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
	05470294
1.4. Місцезнаходження емітента
	20700, Україна, Черкаська обл., Смiлянський р-н, мiсто Смiла, вулиця Мазура будинок 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
	(04733) 4-72-61, 4-29-07
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
	em05470294@ab.ck.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
28.04.2012

(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у
№79 (3379) "Бюлетень. Цiннi папери України"

28.04.2012

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
Ytbm.at.ua
в мережі Інтернет
28.04.2012

(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

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

    е) інформація про рейтингове агентство

    є) інформація про органи управління емітента

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
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

7. Інформація про дивіденди

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

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

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)

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 емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки:
г) iнформацiя  не надається тому, що товариство лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не отримувало.	 
1. д) iнформацiя  не надається тому, що товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств	
1. е) iформацiя  не надається тому, що рейтингова оцiнка цiнних паперiв не проводилась
1. є) iнформацiя  не надається тому, що iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти- акцiонернi товариства
Засновниками Акцiонерного товариства закритого типу " Укрторгбудматерiали" є члени трудового колективу Смiлянського державного комунального торговельно-виробничого пiдприємства " Будiвельнi матерiали". 
6. В звiтному перiодi акцiонерне товариство збори не проводило. 
7. В звiтному перiодi рiшення  дивiденд не нараховувались та не виплачувались. 
б) iнформацiя  не надається тому, що товариство облiгацiї не випускало
в) iнформацiя  не надається тому, що товариство iiншi цiннi папери не випускало
г) iнформацiя  не надається тому, що товариство похiднi цiннi папери не випускало	
?) iнформацiя  не надається тому, що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй товариство не проводило
д) iнформацiя  не надається тому, що форма випуску акцiй бездокументарна
г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що емiтент не займається видами  дiяльностi,  що  класифiкуються  як  переробна, добувна    промисловiсть    або    виробництво   та   розподiлення електроенергiї,  газу та води за класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi.  Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї  за  звiтний  перiод складає  менше  нiж  5  млн.грн. 
г) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що емiтент не займається видами  дiяльностi,  що  класифiкуються  як  переробна, добувна    промисловiсть    або    виробництво   та   розподiлення електроенергiї,  газу та води за класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi.  Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї  за  звiтний  перiод складає  менше  нiж  5  млн.грн.	
12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається тому, що емiтент борговi цiннi папери не випускав. 

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 року затверджено Статут товариства в новiй редакцiї, де визначено тип товариства - приватне акцiонерне товариство. Статутом приватного акцiонерного товариства торгiвельно-виробничого пiдприємства "Укрторгбудматерiали"  визначено виконавчий орган директор - одноосiбно, ревiзор. 
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ ТВП "Укрторгбудматерiали" вiд  23.03.2012 року (Протокол № 1 вiд 23.03.2012 року) призначено:
Директора Юрiну Юлiю Юрiївну. 

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
	Закрите акцiонерне товариство Торгiвельно-виробниче пiдприємство "Укрторгбудматерiали"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
	ЗАТ ТВП "Укрторгбудматерiали"
3.1.3. Організаційно-правова форма
	Закрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
	20700
3.1.5. Область, район
	Черкаська обл. Смiлянський р-н
3.1.6. Населений пункт
	мiсто Смiла
3.1.7. Вулиця, будинок
	вулиця Мазура будинок 2
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
	АОО № 158585
3.2.2. Дата державної реєстрації
	21.05.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
	Виконавчий комiтет Смiлянської мiської ради Черкаської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
	49 000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
	49 000
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ КБ "Правекс-Банк" в м. Київ
3.3.2. МФО банку
	321983
3.3.3. Поточний рахунок
	2600701400042
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	-
3.3.5. МФО банку
	-
3.3.6. Поточний рахунок
	-
3.4. Основні види діяльності
	56.46.0 - Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами та склом
	51.53.2 - Оптова торгiвля будiвельними матерiалами
	51.90.0 - Iншi види оптової торгiвлi

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб):9
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 1
Фонд оплати працi: 75,10тис. грн.
Фонд оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: зменьшився на 35,4 тис. грн.  Це пов'язано в звязку зi зменьшенням кiлькостi працiвникiв.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: 
вiдсутня.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
	Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Рибак Максим Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
6.1.4. Рік народження
	1979
6.1.5. Освіта
	Вища, Київський Економiчний Унiверситет iм. Вадима Гетьмана
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Фiзична особа пiдприємець  свiдоцтво № 639 вiд 15.08.1997 року
6.1.8. Опис
	Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є директор  Товариства.
(директор  Товариства обирається Загальними зборами акцiонерiв на 5 ( п'ять ) рокiв.
Директор вирiшує всi питання дiяльностi: акцiонерного товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерного
Директор  несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього зобов'язань;
- укладає вiд iменi товариства контракти, угоди, договори (крiм вiдчуження майна) на суму 100 000 ( сто тисяч ) гривень разової поставки та забезпечує їх виконання;
- затверджує штатний розклад Товариства;
- своїми наказами призначає та звiльняє з посад заступникiв, головного бухгалтера та iнших працiвникiв;
- вирiшує питання про застосування до працiвникiв заходiв заохочення та накладення стягнення ;
- вимагає вiд керiвникiв пiдроздiлiв Товариства здiйснення органiзацiйної, технiчної .економiчної та виховної роботи, спрямованої на пiдвищення результатiв господарської дiяльностi Товариства;
- вiдкриває або закриває рахунки акцiонерного товариства у банках з обов'язковим ювiдомленням податкового органу, у якому Товариство облiковується як платник податкiв; -видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання працiвниками Товариства;
зирiшує всi питання ,що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;крiм тих якi вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства;
- визначає склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей про комерцiйну таємницю; вiдповiдає за проведення загальних зборiв акцiонерiв;
приймає рiшення про пред'явлення вiд iменi акцiонерного товариства претензiй, позовiв до юридичних осiб i громадян; пiдписує кредитнi угоди; не без довiреностi вiд iменi Товариства;
укладає трудовi угоди ( контракти) з робiтниками пiдприємства, вносить змiни та доповнення та видає довiреностi вiд iменi Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розголошення iнформацiї щодо паспортних данних, отриманої винагороди в тому числi внатуральнiй формi. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Стаж керiвної роботи  6 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: фiзична особа пiдприємець, директор.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.




6.1.1. Посада
	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Коротченко Людмила Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
6.1.4. Рік народження
	1961
6.1.5. Освіта
	Середньо-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ЗАТ ТВП "Укрторгбудматерiали", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
	Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи.
Посадова особа не надала згоди на розголошення iнформацiї щодо паспортних данних, отриманої винагороди в тому числi внатуральнiй формi. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Стаж керiвної роботи  14 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, головний бухгалтер.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.


6.1.1. Посада
	Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Атамась Олександр Анатольович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
6.1.4. Рік народження
	0
6.1.5. Освіта
	0
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї щодо найменування пiдприємства та попереднiх посад якi займала. 
6.1.8. Опис
	Ревiзор здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв, за власною iнiцiативою або на вимогу акцiонерiв , якi володiють у сукупностi не менше, як 10 вiдсотками акцiй вiд статутного капiталу Товариства. 
 - Ревiзор пiдзвiтний лише Загальним зборам. Матерiали про результати перевiрок ревiзор направляє Загальним зборам..
Ревiзору акцiонерного Товаристав повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення службових осiб на його вимогу.
 - Ревiзор доповiдає про результати проведених ним перевiрок загальним зборам акцiонерного Товариства та Директору.
 - Ревiзор складає висновок по рiчних звiтах та балансах. Без висновку ревiзора загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати баланс.
Ревiзор перевiряє дотримання Товариством законодавчих та iнших актiв, що регулюють його дiяльнiсть.
 - Ревiзор зобов'язаний вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам ацiонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
 - Ревiзор перевiряє дотримання Товариством законодавчих та iнших актiв, що регулюють його дiяльнiсть,схороннiсть майна товариства.
Ревiзор подає зборам акцiонерiв звiт про проведену роботу , що супроводжується у необхiдних випадках рекомендацiями по усуненню недолiкiв , а також висновок про вiдповiднiсть поданих на затвердження рiчних звiтiв та балансу, звiту про прибутки та збитки дiйсному стану справ у Товариствi з рекомендацiями по їх затвердженню.
 - Ревiзiї	дiяльностi Товариства,його фiлiй та представництв проводяться за планом, затвердженим ревiзором , але не рiдше одного разу на рiк.
Посадова особа не надала згоди на розголошення iнформацiї щодо паспортних данних, року народження, освiти, попереднiх посад якi обiймала особа. 
Посадова особа, як Ревiзор винагороди за виконання своїх обовязкiв в тому числi в натуральнiй формi не отримувала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Стаж керiвної роботи 3  роки.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
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 загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій






Прості іменні
Прості на пред’явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
Директор
Рибак Максим Вiкторович
- -  -

0
0
0
0
0
0
Головний бухгалтер
Коротченко Людмила Олексiївна
- -  -

0
0
0
0
0
0
Ревiзор
Атамась Олександр Анатольович
- -  -

0
0
0
0
0
0
Усього
0
0
0
0
0
0
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій






Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
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)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
Рибак Жанна Костянтинiвна
- -  -

3 523
71,898
3 523
0
0
0
Плакса  Олександр Михайлович
- -  -

728
14,8571
728
0
0
0
Усього
4 251
86,7551
4 251
0
0
0

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
01001, Україна, Шевченкiвський р-н, мiсто Київ, вулиця Бориса Грiнченка, будинок 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Серiя АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.05.2011
Міжміський код та телефон
(044) 279-13-25
Факс
279-13-22
Вид діяльності
Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi , а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Опис
Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi , а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв - Серiя АВ № 581322 на пiдставi рiшення ДКЦПФР вiд 19.09.2006 р. №823, строк дiї лiцензiї - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.12.2010 року, у зв'язку з переведенням випуску iменних цiнних паперiв документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е-3115 вiд 09.02.2011 року з депозитарiем ПАТ "НДУ".


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛАН-реєстр"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
25582859
Місцезнаходження
18036, Україна, Черкаська обл., - р-н, мiсто Черкаси, вулиця Смiлянська будинок 145
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Серiя АВ № 362054
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
24.07.2007
Міжміський код та телефон
(0472) 65-13-82
Факс
65-13-82
Вид діяльності
Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме дiяльностi з ведення реєстру  власникiв iменних цiнних паперiв
Опис
Данi свiдоцтва  про державну реєстрацiю: серiя А00 № 615623 вiд 09.04.1998 року. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.12.2010 року, у зв'язку з переведенням випуску iменних цiнних паперiв документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, припинено дiю договору № 12 вiд 12.10.1997 року з ТОВ "АЛАН-Реєстр".  Акт приймання-передачi реєстру акцiонерiв вiд 04.03.2011 року 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛАН -Аудит"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
25582859
Місцезнаходження
18036, Україна, Черкаська обл., - р-н, мiсто Черкаси, вулиця Смiлянська будинок 145
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Серiя А № 004449
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.12.2000
Міжміський код та телефон
(0472) 65-13-82
Факс
65-13-82
Вид діяльності
Надання аудиторських послуг
Опис
Сертифiкат   Аудитора   України,   серiя   А,   № 004449 вiд 26 грудня 2000 р., рiшення   № 97, продовжений рiшенням № 208/2 вiд 26.11.2009 р., що дiє на пiдставi Статуту та  Свiдоцтва про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi видане Аудиторською палатою  України,   рiшення  № 160/3   вiд  02 березня 2006 р.
Угода з аудитором № 0330/12 вiд 30.03.2012 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бул-Спред"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30070412
Місцезнаходження
18002, Україна, Черкаська обл., - р-н, мiсто Черкаси, вулиця Слави будинок 11 квартира 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Серiя АВ № 493486
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.11.2009
Міжміський код та телефон
(0472) 32-29-32
Факс
32-29-32
Вид діяльності
Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв
Опис
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.12.2010 року, у зв'язку з переведенням випуску iменних цiнних паперiв документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних акцiй випуску , що дематерiалiзується 
№ 63 вiд 10.02.2011 року iз зберiгачем ТОВ "Бул-Спред".

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
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн.)
Кількість акцій (штук)
Загальна номінальна вартість (грн.)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28.05.1998
54/23/1/98
Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
UA2302511009
Іменні прості 
Документарна Іменні
10
4 900
49 000
100
Опис
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не здiйснювався.Додаткова емiсiя цiнних паперiв не проводилась.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв ЗАТ ТВП "Укрторгбудматерiали" вiд 28.05.1998 року № 1/23/1/2011 видане 08.10.2008 року видане Черкаським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважати таким, що втратило чиннiсть. КОД  ISIN UA2302511009 недiйсний з 12.03.2011 року.
06.01.2011
1/23/1/2011
Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000113880
Іменні прості 
Бездокументарна Іменні
10
4 900
49 000
100
Опис
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не здiйснювався.Додаткова емiсiя цiнних паперiв не проводилась.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Iсторiя пiдприємства веде свiй вiдлiк з 1959 року вiд "Укрторгбудматерiали" (лiсоторговий склад).Пiдприємство "Укрторгбудматерiали" було створено як державне. 21.05.1996р.пiдприємство було перетворено у ЗАТ "ТВП "Укрторгбудматерiали"шляхом перетворення державного пiдприємства в ЗАТ по Указу Президента "Про заходи забезпечення прав громадян" вiд 26.12.1994р. № 699/94. За бiльш нiж 50 рокiв iснування на пiдприємствi проведено три черги реконструкцiї в результатi чого пiдприємство перетворилося на сучасне пiдприємство в смiлянському районi. В перiод як полiтичної,так i економiчної реформи керiвництво пiдприємства зумiло зберегти свiй,економiчний та iнтелектуальний потенцiал ,чiтко визначити стратегiю своєї дiяльностi. На якiсно новий рiвень поставленi взаємовiдносини мiж ланками виробник-постачальник-покупець. Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 року затверджено Статут товариства в новiй редакцiї, де визначено тип товариства - приватне акцiонерне товариство. На пiдприємствi проводяться рiвномiрнi поетапнi реорганiзацiйнi заходи у виробничiй та соцiальнiй сферi. Задоволення потреб ринку будматерiалiв i супутнiх товарiв шляхом пошуку найкращих пропозицiй цiни та якостi, з використанням передових технологiй, квалiфiкованого персоналу, грунтуючись на розвитку традицiй пiдприємства в областi якостi, культури i взаємовiдносин мiж людьми".



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 відповідно до попереднього звітного періоду
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва  вiдсутнi.
Пiдприємство розташоване за адресою: 20700, Черкаська обл., м. Смiла, вул. Мазура, 2



Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi вiдповiдає вимогам Закону України №996 вiд 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Пiдприємством на протязi 2011 року застосовувався "План рахункiв бухгалтерського облiку , активiв, капiталу, зобов'язань та господарчих операцiй пiдприємств та органiзацiй", затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.99 р. i зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 21 грудня 1999 року за № 892/4185. Звiтнiсть пiдприємства складена вiдповiдно до вимог нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку №1 "3агальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 87 вiд 31.03.99 р. . Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, внутрiшнi накази та положення пiдприємства. Обрана акцiонерним товариством облiкова полiтика протягом року не змiнювалася, данi фiнансової звiтностi вiдповiдають показникам бухгалтерських регiстрiв та головнiй книзi.

Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок  про фiнансову звiтнiсть 
приватного акцiонерного товариства 
"Торгiвельно-виробниче пiдприємство "Укрторгбудматерiали"
м. Черкаси                                                                                                     17 квiтня 2012 р.
1. Основнi вiдомостi про АФ
Згiдно угоди № 0330/12 вiд 30.03.2012 року, аудитором ТОВ "АЛАН-Аудит" Бортником А.Ю., Сертифiкат   Аудитора   України,   серiя   А,   № 004449 вiд 26 грудня 2000 р., рiшення   № 97, продовжений рiшенням № 208/2 вiд 26.11.2009 р., що дiє на пiдставi Статуту та  Свiдоцтва про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi видане Аудиторською палатою  України,   рiшення  № 160/3   вiд  02 березня 2006 р., та у вiдповiдностi з Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть", була проведена аудиторська перевiрка фiнансового стану ПрАТ "Торгiвельно-виробниче пiдприємство "Укрторгбудматерiали" за 2011 рiк. Мiсце проведення аудиту - м. Черкаси, вул. Смiлянська, 145. Аудиторський висновок видано 17 квiтня 2012 р.
2. Основнi вiдомостi про емiтента
Найменування емiтента	ПрАТ "Торгiвельно-виробниче пiдприємство "Укрторгбудматерiали"
Код ЄДРПОУ	05470294
Номер виписки з єдиного державного реєстру	ААВ № 658462
Органiзацiя, що видала свiдоцтво	Виконавчий комiтет Смiлянської мiської ради Черкаської обл.
Дата внесення змiн до установчих документiв:	30.03.2012 р.
Мiсцезнаходження	 Черкаська обл., м. Смiла, вул. Мазура, 2 
Телефон	(04733) 47261
Телефакс	(04733) 472617
Основнi види дiяльностi	52.46.0 Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами та склом
Кiлькiсть акцiонерiв, фiзичних осiб та їх частка в статутному фондi 	5 акцiонерiв
100%
Кiлькiсть акцiонерiв, юридичних осiб та їх частка в статутному фондi	0
0 %
Засновники товариства	Засновниками Товариства є  члени товариства покупцiв.  Державної частки в статутному капiталi немає
3. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Дата та номер договору на проведення аудиту:	№ 0330/12  30.03.12 р.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:	30.03.2012 р.- 17.04.2012 р.
Аудиторську перевiрку проведено па пiдставi:
"	Закону України "Про  державне  регулювання  ринку  цiнних паперiв  в  Українi",  статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок",  Законiв України "Про аудиторську  дiяльнiсть"  ,  "Про недержавне пенсiйне забезпечення", "Про   акцiонернi   Товариства", Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 N  122/2 "Про  порядок  застосування в Українi Стандартiв аудиту  та  етики  Мiжнародної  федерацiї  бухгалтерiв";
"	 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року та затверджених Мiнiстерством фiнансiв Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;
"	Мiжнародних стандартiв аудиту в т.ч. мiжнародних стандартiв аудиту № 320 "Суттєвiсть в аудитi", № 800 "Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту спецiального призначення", № 700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть", № 705  "Модифiкацiя  думки  у звiтi  незалежного  аудитора" та вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 710, 720;
"	Вимог до аудиторського висновку та довiдки про фiнансовий стан, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  щодо пiдготовки аудиторських висновкiв,  якi подаються до Державної комiсiї з цiнних   паперiв та фондового ринку при розкриттi  iнформацiї емiтентами та професiйними  учасниками фондового ринку, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011  № 1360.
	Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв, що включають: баланс (форма № 1), звiт про фiнансовi результати (форма № 2 та опис важливих аспектiв облiкової полiтики i iншi пояснювальнi примiтки.
	До перевiрки були наданi такi документи:
-	засновницькi документи Товариства;
-	головна книга за 2011 рiк;
-	журнали-ордери, вiдомостi, оборотно-сальдовi вiдомостi, аналiзи
рахункiв бухгалтерського облiку з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.;
-	первиннi документи;
-	виписки банку;
-	касовi документи;	
-	вiдомостi нарахування заробiтної плати;
-	господарськi договори;
-	податкова, статистична та фiнансова звiтнiсть.
	Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"  вiд 16.07.1999 р. № 996-Х1V та Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових  оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
	Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi  Мiжнародних  стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас  дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
	Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових  звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
По договору масштаб проведення аудиту передбачав отримання всiх необхiдних та суттєвих доказiв для формування незалежного професiйного судження про наявнiсть та про одночасну вiдсутнiсть суттєвих вiдхилень мiж даними звiтностi та вимогами, встановленими законом, по її складанню та розкриттю.
При укладаннi договору суттєвiсть з замовником не обумовлювалась. Розмiр суттєвостi визначався по вiдношенню до виявлених у ходi аудиту вiдхилень за професiйним судженням аудитора вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв та практики.
Пiд час аудиторської перевiрки проаналiзовано бухгалтерськi принципи, якi використовувалися Товариством, розглянуто принципи оцiнки матерiальних статей балансу, застосованi керiвництвом Товариства, i звiтнiсть в цiлому (згiдно наказу про облiкову полiтику Товариства). Ми вважаємо, що зiбраної пiд час перевiрки iнформацiї достатньо для складання висновку.
4. Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Приватне акцiонерне товариство Торгiвельно - виробниче пiдприємство "Укрторгбудматерiали" створене шляхом перейменування закритого акцiонерного товариства Торгiвельно-виробниче пiдприємство "Укрторгбудматерiали", яке було засноване шляхом перетворення державного комунального пiдприємства "Будiвельнi матерiали" в закрите акцiонерне товариство в вiдповiдностi  з Законом України "Про господарськi товариства".
Первiсно статутний капiтал було сформовано внесками засновникiв - членiв товариства покупцiв, якi за власнi кошти викупили майно державного комунального пiдприємства "Будiвельнi матерiали", i внесли це майно в статутний капiтал. Випуск акцiй зареєстровано Черкаським теруправлiнням ДКЦПФР за  № 54/23/1/98  28 травня 1998 р. Форма випуску акцiй - документарна. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в 2010 р. переведено форму iснування акцiй iз документарної у бездокументарну форму iснування i Черкаським теруправлiнням ДКЦПФР видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску 1/23/1/2011 вiд 06.01.2011 р.
Статутний капiтал Товариства - 49'000,0  грн., в облiку та звiтностi вiдображений правильно i повнiстю перенесений до статтi "Статутний капiтал" балансу.
Статутний капiтал подiлено на 4'900 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 10,0 грн.  кожна.
 Змiни до Статутного капiталу на протязi звiтного року не вносились.
Емiсiйного доходу на протязi року не було.
Станом на 31.12.2011 р. статутний капiтал сплачено повнiстю.
Власний капiтал в сумi 372,9  тис. грн. визначено правильно i  вiдповiдає П(С) БО 15.
5. Адекватнiсть бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi
облiковiй полiтицi товариства
Протягом 2011р. згiдно наказу про облiкову полiтику товариства  було забезпечено незмiннiсть вiдображення господарських операцiй та оцiнки майна. Облiкова полiтика   сформована у вiдповiдностi з основними принципами бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй, превалювання сутностi над формою, перiодичностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. Товариство веде бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй шляхом безперервного документування  їх вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку методом подвiйного запису згiдно з планом рахункiв бухгалтерського облiку застосовуючи для обробки облiкових даних  журнально-ордерну форму  облiку  iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми. 
В цiлому органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на Товариствi вiдповiдає основним вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-ХIV (з змiнами та доповненнями внесеними вiд 11.05.2000 року №1707-III) з врахуванням змiн. Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi та визначенiй Товариством облiковiй полiтицi.  Форма ведення бухгалтерського облiку - журнально - ордерна iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського та податкового облiку з врахуванням вимог П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Данi фiнансової звiтностi вiдповiдають даним бухгалтерського облiку. Данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному.
Для визначення обсягу реалiзацiї використовувався метод нарахувань, реалiзацiя визначається в момент надання послуг, що пiдтверджується вiдповiдними документами. На кiнець року проведена рiчна iнвентаризацiя у вiдповiдностi з вимогами Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року № 69.
	Аудитор ТОВ "АЛАН-Аудит" участi в iнвентаризацiї не приймав. В зв'язку з цим  прийнятнi альтернативнi методи щодо кiлькостi запасiв станом на 31 грудня 2011 р. не можуть нас задовольнити оскiльки залишки запасiв на початок перiоду застосовуються при визначеннi фiнансових результатiв та руху грошових коштiв, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рiк, за який наведено данi, у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
Вiдповiдальнiсть за фiнансовo - господарську дiяльнiсть несе керiвництво Товариства:
    Директор 			Юрiна Юлiя Юрiївна
    Головний бухгалтер 	Коротченко Людмила Олексiївна
Станом на 31.12.2011 р. активи  Товариства склали 470,6 тис. грн., з них:
"	необоротнi активи: 61,8 тис. грн.
"	оборотнi активи:  408,8 тис. грн.
"	витрати майбутнiх перiодiв: 0,0 тис. грн.
Класифiкацiя та оцiнка активiв у бухгалтерському облiку  АТ проведена правильно у вiдповiдностi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку:
№ 7 "Основнi засоби"
№9 "Запаси"
№10 "Дебiторська заборгованiсть"
 	Пасиви Товариства  станом на 31.12.2011 р. становили 470,6 тис. грн., з них:
"	власний капiтал: 372,9 тис. грн.
"	забезпечення наступних витрат i платежiв: 0,0 тис. грн.
"	довгостроковi зобов'язання: 0,0 тис. грн.
"	поточнi зобов'язання: 97,7 тис. грн.
"	доходи майбутнiх перiодiв: 0,0 тис. грн. 
Суттєвих порушень та помилок в облiку не виявлено.
6. Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу
Iнформацiя про операцiї з необоротними активами, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.
В фiнансовiй звiтностi вiдображенi основнi засоби:
"	якi контролюються Товариством;
"	вартiсть яких визначена по iсторичнiй собiвартостi придбання;
"	якi утримуються з метою використання їх у процесi дiяльностi Товариства протягом термiну корисного використання, який перевищує календарний рiк.
	Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення.
	Переоцiнка основних засобiв на дату складання звiтностi не проводилася. Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється iз застосуванням  прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з  П (С)БО  7.
Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року - 91,1 тис. грн., а на кiнець звiтного року - 61,8 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2011 року становить 73,28 % вiд первiсної вартостi.
7. Облiк товарно - матерiальних цiнностей
	Визнанi активами згiдно П(с) БО №9 запаси Товариством вiдображенi по цiнам придбання в балансi та в роздiлi VIII примiток до рiчної звiтностi. У складi  iнших необоротних матерiальних активiв Товариство облiковує  малоцiннi необоротнi  матерiальнi активи  за первiсною вартiстю.  Вiдповiдно  до наказу про облiкову полiтику до малоцiнних необоротних  матерiальних  активiв пiдприємство вiдносить активи, вартiсна оцiнка яких дорiвнює або є меншою  1000 гривень  та термiн корисного використання яких перевищує один рiк.
	Вартiсть малоцiнних i швидкозношуваних предметiв списувалась на собiвартiсть продукцiї при передачi їх в експлуатацiю методом нарахування зносу в розмiрi 100%. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод за iдентифiкованою собiвартiстю згiдно наказу про облiкову полiтику.
8. Облiк коштiв та розрахункiв
	Робочим планом рахункiв для облiку касових операцiй передбачено рахунок. 30 "Каса"  субрахунок  301 "Каса в нацiональнiй валютi". Протягом року  товариство дотримувалось нормативних документiв, якi регулюють обiг готiвки i касову дисциплiну. ("Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi" №637, затвердженого постановою правлiння НБУ вiд 15.12.2004р).  В 2011р. iнвентаризацiя каси проводилася не рiдше  одного разу в мiсяць, що пiдтверджується актами. Залишки коштiв на розрахунковому рахунку  та в касi Товариства станом на 31.12.2011 року складають 47,7 тис. грн.
	Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть  вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги це заборгованiсть за вiдвантажену продукцiю, пiдтверджена актами звiрки. Резерв сумнiвних боргiв на дебiторську заборгованiсть не нараховувався.
  Розрахунки по заробiтнiй платi з працiвниками проводяться своєчасно. Заборгованiсть станом на 31.12.2011 року становить 18,2 тис. грн., i порiвняно з заборгованiстю станом на 01.01.2011 року 18,8 тис. грн. зменшилась  на 0,6 тис. грн..
 	Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом зменшилась  на 2,6 тис. грн. 
9. Облiк витрат виробництва та обiгу
Облiк витрат на виробництво на протязi звiтного року вiвся у вiдповiдностi з Законом України "Про оподаткування прибутку Товариства". Формування складу витрат i собiвартостi продукцiї та залишкiв незавершеного виробництва здiйснювалось у вiдповiдностi з Тимчасовим положенням з планування, облiку i калькулювання продукцiї, тобто витрати безпосередньо пов'язанi з виробництвом продукцiї.
10. Облiк зобов'язань
Облiк, оцiнка, структура зобов'язань у звiтностi та бухгалтерському облiку  визначенi вiдповiдно до  нормативних документам, якi  регламентують порядок бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi  а також  П(С)БО № 11"Зобов'язання" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000 р.№ 20. Зобов'язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди. Iнформацiя про  поточнi зобов'язання, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.
	Загальна сума поточних зобов'язань складає 97,7 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. 
11. Облiк реалiзацiї, фiнансових результатiв та використання прибутку
Вiдповiдно до П(с) БО №15 "Доходи" Товариством визнається виручка (валовий дохiд) вiд реалiзацiї продукцiї при наявностi:
"	передачi покупцевi ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на отриманнi товари та послуги;
"	вiдсутностi подальшого контролю та управлiння за реалiзованими товарами та послугами зi сторони Товариства;
"	достовiрного визначення суми Доходу;
"	впевненостi в збiльшеннi економiчних вигод в результатi операцiй, а витрати, пов'язанi з нею також можуть бути достовiрно визначенi.
Для визначення обсягу реалiзацiї використовувався метод нарахувань, реалiзацiя визначається в момент надання послуг, що пiдтверджується вiдповiдними документами.
11.1.	Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї (товарiв, робiт, послуг) складає  1011,0 тис. грн.
11.2.	Непрямi податки та iншi вирахування з доходу  складають  188,4 тис. грн.
11.3.	Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 822,6 тис. грн.
11.4.	Iншi операцiйнi доходи складають  122,3 тис. грн.
11.5.	Iншi доходи складають  0,0 тис. грн.
11.6.	Разом чистi доходи складають  944,9 тис. грн.
11.7.	Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає 682,6 тис. грн.
11.8.	Iншi операцiйнi витрати складають: 216,9 тис. грн.
11.9.	   Iншi витрати складають: 23,0 тис. грн.
11.10.	   Разом витрати:  922,5 тис. грн.
11.11.	   Фiнансовий результат:  прибуток складає 22,4 тис. грн.
11.12.	    Податок на прибуток складає 15,3 тис. грн.
Фiнансовий результат вiд дiяльностi за 2011 рiк: чистий прибуток 7,1 тис. грн.
12. Розрахунок вартостi чистих активiв станом на 31.12.2011 р.
Метою аудиту розрахунку чистих активiв товариства є встановлення вiрогiдностi даних первинних документiв щодо визначення доходiв i витрат та формування фiнансових результатiв, повноти та своєчасностi вiдображення первинних даних в облiкових регiстрах, вiдповiдностi методики облiку доходiв вiд реалiзацiї, iнших операцiйних, фiнансових доходiв, надзвичайних доходiв та методики облiку витрат чинним нормативним документам.
Найменування статтi	За даними балансу, на кiнець звiтного перiоду (тис. грн.)	Розрахунковi данi, на кiнець звiтного перiоду (тис. гри.)
АКТИВИ
Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть	0	0
Незавершене будiвництво	0	0
Основнi засоби: залишкова вартiсть	61,8	61,8
Iншi необоротнi активи	0	0
Запаси: виробничi запаси	237,7	237,7
Запаси: готова продукцiя	0	0
Запаси: товари	0	0
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть	79,9	79,9
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом	4,1	4,1
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	0	0
Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi	47,7	47,7
Iншi оборотнi активи	39,4	39,4
Активи, усього	470,6	470,6

Iншi довгостроковi зобов'язання	0	0
Короткостроковi кредити банкiв	0	0
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	75	75
Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом	3,3	3,3
Поточнi зобов'язання за розрахунками: зi страхування	1,2	1,2
Поточнi зобов'язання за розрахунками: з оплати працi	18,2	18,2
Поточнi зобов'язання за розрахунками: з учасниками	0	0
Iншi поточнi зобов'язання	0	0
Зобов'язання, усього 	97,7	97,7
Розрахункова вартiсть чистих активiв
	372,9	372,9
Статутний капiтал	49	49
Скоригований статутний капiтал	49	49
На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 
372,9 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 49,0 тис.  грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.
13.  Аналiз iнформацiї про будь-якi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан АТ та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв
Протягом звiтного перiоду дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначенi частиною 1 ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", не вiдбувалися.
В 2011 роцi товариством не було виконано значних правочинiв, що перевищують 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у контекстi статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв. Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. Товариство застосовує систему внутрiшнього контролю, яка полягає в перевiрцi вже виконаних операцiй на вiдповiднiсть iнструктивним матерiалам, вказiвкам та нормативним актам дiючого законодавства.Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства.
14. Аналiз фiнансового стану
На пiдставi отриманих облiкових даних був здiйснений коефiцiєнтний аналiз показникiв фiнансового стану акцiонерного Товариства, а саме показникiв лiквiдностi, показникiв платоспроможностi та показникiв прибутковостi, якi наведенi в додатку №1. 
Аналiз лiквiдностi Товариства розраховувався за даними балансу. Вiн дозволяє визначити спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання.
Аналiз лiквiдностi Товариства здiйснювався шляхом   розрахунку   таких   показникiв (коефiцiєнтiв): коефiцiєнта покриття, коефiцiєнта швидкої лiквiдностi, коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi та чистого оборотного капiталу. 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховувався як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань Товариства та показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) дорiвнюючи 1,75  вказує на те, що власних ресурсiв товариства буде достатньо для погашення його поточних зобов'язань. Порiвняно з попереднiм перiодом показник коефiцiєнта  збiльшився.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислювався як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дорiвнюючи 0,49 вказує на те, що поточнi зобов'язання   можуть бути сплаченi негайно за рахунок власних грошових коштiв. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi позитивно характеризує платоспроможнiсть пiдприємства. Порiвняно з попереднiм перiодом показник коефiцiєнта  збiльшився.
Чистий оборотний капiтал розраховувався як рiзниця мiж оборотними активами Товариства та його поточними зобов'язаннями. Його наявнiсть та величина свiдчать про спроможнiсть Товариства сплачувати  свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть.
Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) Товариства здiйснювався за даними балансу Товариства. Вiн характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв Товариства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. 
Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) Товариства здiйснюється шляхом розрахунку таких показникiв (коефiцiєнтiв): коефiцiєнта платоспроможностi (автономiї), коефiцiєнта фiнансування, коефiцiєнта забезпеченостi власними оборотними засобами.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) розраховувався як вiдношення власного капiталу Товариства до пiдсумку балансу Товариства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) дорiвнюючи  0,79  вказує на те, що частка власного капiталу товариства у фiнансуваннi активiв бiльша, нiж залученого, значення коефiцiєнту вище норми, це вказує на  стабiльнiсть структури капiталу пiдприємства. Порiвняно з попереднiм перiодом показник коефiцiєнта збiльшився.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховувався як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв. Коефiцiснт структури капiталу (фiнансування) дорiвнюючи 0,26  вказує на незначну залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв, що характеризує вiрогiднiсть безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. Порiвняно з попереднiм перiодом показник коефiцiєнта  зменшився.
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами розраховувався як вiдношення величини чистого оборотного капiталу до величини оборотних активiв Товариства i показує забезпеченiсть Товариства власними оборотними засобами.
15. Висновок
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв: баланс та звiт про фiнансовi результати станом на 31.12.2011 р. Згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе керiвництво Товариства. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлювання думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi аудиторської перевiрки вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", а також МСА 200 "Мета та загальнi принципи аудиторської перевiрки фiнансових звiтiв".
Аудиторську перевiрку проведено згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, якi зобов'язують аудиторiв планувати й здiйснювати аудит з метою отримання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включав перевiрку через тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка охоплювала оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку згiдно МСФЗ i суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Пiд час аудиту було виконано iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi за 2011 рiк внаслiдок шахрайства, згiдно з вимогами МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" На думку аудитора, значних ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi у зв'язку iз iдентифiкованими та оцiненими вiдповiдно до МСА 240 ризиками немає.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої безумовно-позитивної думки щодо фiнансового стану та умовно-позитивної думки щодо фiнансових результатiв.
На нашу думку фiнансовi звiти, пiдготовленi вiдповiдно до концептуальної основи МСБО справедливо та вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю та вiдповiдають вимогам законодавства i нормативних актiв України.
На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень встановлена правильнiсть вiдображення результатiв дiяльностi в балансi Товариства. Аналiтичний облiк даних на 31.12.2011 р. вiдповiдає синтетичному облiку бухгалтерських операцiй.
Аудиторська перевiрка пiдтверджує правильнiсть класифiкацiї та оцiнки активiв, реальнiсть розмiру зобов'язань, незмiннiсть облiкової полiтики та адекватнiсть визначення власного капiталу. 
Фiнансова звiтнiсть Товариства вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України,  встановленим   вимогам   положень   (стандартiв)   бухгалтерського   облiку   фiнансово-господарської дiяльностi та прийнятої облiкової полiтики.
На нашу думку поданi нижче документи фiнансової звiтностi показують в усiх суттєвих аспектах надають достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за 2011 рiк, у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних нормативiв аудиту.
Ми пiдтверджуємо, що документи фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подають фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 01 сiчня 2012 року згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. 
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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; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація 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 у загальному обсязі постачання
Пiдприємство здiйснює оптово-роздрiбну торгiвлю будматерiалами та супутнiми товарами.
Пiдприємство має можливiсть здiйснювати розвантаження вагонiв, в зв'язку з наявнiстю власної залiзно-дорожньої вiтки.
Пiдприємство, маючи особистий вантажний транспорт, здiйснює доставку матерiалiв. 



Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв значного придбання та вiдчуження не було. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльностю.

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
Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. Пiдприємство основнi засоби не орендує. 
На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.
Екологiчний стан задовiльний, невпливає на навколишнє середовище.  Утримання активiв пiдприємства не призводить до негативних екологiчних наслiдкiв.



Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Значний вплив на дiяльнiсть емiтента мають економiчнi та соцiальнi фактори: економiчна нестабiльнiсть; високий рiвень оподаткування, Сезонii  зниження обсягiв закупки продукцiї споживачами, вплив утримання гаражу, недостатнiй розвиток iнфраструктури, збитковiсть пiдприємства минулих рокiв, рiзке зростання цiн на матерiали (у зв'язку з нестабiльнiстю роботи пiдприємств-постачальникiв витрати на забезпечення матерiалами зазнають значного коливання), енергоносiї, змiни в податковому законодавствi щодо посилення податкового тиску. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
В звiтному перiодi штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства до Товариства   застосовувалось.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Основна мета роботи пiдприємства - отримання прибутку вiд реалiзацiї готової продукцiї, покращення iнвестицiйної привабленостi пiдприємства. Виходячи з цього на звiтний рiк запланован беззбитковий рiвень продаж. Робота виключно на споживача. Зростання реалiзованої продукцiї вiдбувається в рамках жорстокої економiї по всiм статтям собiвартостi в частинi витрат матерiалiв на придбання продукцiї, електроенергiї, послуг побiчних органiзацiй. 
Пiдприємство складає щомiсячний бюджет руху грошових потокiв. Це в першу чергу розрахунки з оплати працi, з бюджетом та по позабюджетними платежами.
Таким чином ,щоб забезпечити робочi мiсця, роботу без збиткiв - весь колектив пiдприємства працює над планом з жорстоким контролем за виконанням всiх показникiв.
Пiдприємство є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у активах пiдприємства за темпами нагромадження власного каптiалу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотнiх коштiв. 
Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок збiльшення обсягiв реалiзацiї, впровадження нових видiв продукцiї (розширення асортиментного ряду), пошуку нових замовникiв, зменшення енергомiсткостi процесiв


Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi укладенi договори в звiтному перiодi виконанi повнiстю. 
Iнша iнформацiя не може бути надана у зв'язку з її конфiденцiйнiстю.


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)
Стратегiя дiяльностi пiдприємства спрямована на забезпечення високого  рiвня обслуговуваня населення.
 В зв'язку зi великою конкуренцiею та зношеням основних засобiв та недостатностi оборотнiх коштiв розширення   ЗАТ  ТВП "Укрторгбудматерiали"  не планується. Зниження купiвельної спроможностi населення, вiддаленiсть вiд магiстральних шляхiв, вiдсутнiсть iнфраструктури, вiдсутнiсть якiсного пiд'їзду, брак квалiфiкованої   робочої сили та недостатнiсть засобiв механiзацiї не сприяють розвитку пiдприємства. Також збiльшеня орендної плати за землю у   рази, пiдвищення комунальних платежiв змусило нас продати частину  основних засобiв. 


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Протягом звiтного перiоду дослiдження та розробки не проводились.



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
Судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи,  вiдсутнi.

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
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента: наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiни iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн.)
Орендовані основні засоби (тис. грн.)
Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
91
61
0
0
91
61
  будівлі та споруди
77,2
49,4
0
0
77,2
49,4
  машини та обладнання
2,8
6,1
0
0
2,8
6,1
  транспортні засоби
4,7
4,5
0
0
4,7
4,5
  інші
6,3
1
0
0
6,3
1
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
91
61
0
0
91
61
Опис
Ступень зносу основних засобiв на початок року становить 73.5_ %, на кiнець 73.6%, будiвельних споруд: на початок 62 %, на кiнець60 %,машин та обладнання: на початок 89.4%, на кiнець 88.5%. Всi основнi засоби використовуються для забеспечення торгiвельних потреб. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Основних засобiв, якi перебували б в орендi,пiд заставою або пiд арештом немає.Товариство не орендувало i не надавало в оперативну оренду основнi засоби.Обмежень на використаннi майна емiтента - не має. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Первiсна вартiсть основних засобiв -343 тис.грн. За звiтний рiк товариством не було придбано основних засобiв, вибуло основних засобiв на суму 117тис. грн, нараховано амортизацiї на cуму 6 тис.грн. Цим обумовленi змiни в вартостi основних засобiв.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
372,9
375
Статутний капітал (тис.грн.)
49
49
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
49
49
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок
На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 372,9 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 49,0 тис.  грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.


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
0
X
X
у тому числі:

0

0
0

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0

0
0

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

0
0

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

0
0

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

0
0

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

0
X

Податкові зобов'язання
X
3
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
94
X
X
Усього зобов'язань
X
97
X
X
Опис
Загальна сума поточних зобов'язань складає 97,7 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

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
2009
1
0
2
2010
1
0
3
2011
0
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 році?

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?  ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради
0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  0

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

Так
Ні
Стратегічного планування

X
Аудиторський

X
З питань призначень і винагород

X
Інвестиційний

X
Інше (запишіть)
В акцiонерному товариствi Наглядової рада вiдсутня.  
Інше (запишіть)
В акцiонерному товариствi Наглядової рада вiдсутня.  

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
Інше (запишіть)
В акцiонерному товариствi Наглядової рада вiдсутня.  

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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (запишіть)


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)
В акцiонерному товариствi Наглядової рада вiдсутня.  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  ні
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

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

Загальні збори акціонерів
Засідання наглядової ради
Засідання правління
Члени правління (директор)
так
ні
ні
Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
ні
ні
ні
Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
Секретар правління
ні
ні
ні
Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
Секретар наглядової ради
ні
ні
ні
Корпоративний секретар
ні
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
ні
ні
ні
Інше (запишіть)
Органи управлiння товариства: директор, ревiзор.
ні
ні
ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
ні
ні
так
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
ні
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови правління
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління
ні
ні
так
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
ні
так
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління
ні
ні
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)  ні

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
Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду

X
Положення про виконавчий орган (правління)

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію

X
Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Iншi документи вiдсутнi.

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

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
ні
так
так
ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
так
ні
ні
ні
ні
Інформація про склад органів управління товариства
так
ні
так
так
ні
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
так
ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
ні
ні
ні
ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада

X
Правління або директор
X

Інше (запишіть)
Iншого немає.

Чи змінювало акціонерне товариство 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)
Акцiонерне товариство аудитора не змiнювало.

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)
В минулому роцi перевiрку фiнансо-господарської дiяльностi здiйснював ревiзор.

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)
Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi  товариства за дорученням загальних зборiв здiйснював ревiзор.

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
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
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)  ні

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


Інше (запишіть)
В звiтному перiодi було змiнено особу, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.12.2010 року, у зв'язку з переведенням випуску iменних цiнних паперiв документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, припинено дiю договору № 12 вiд 12.10.1997 року на ведення реєстру з ТОВ "АЛАН-реєстр" (код ЄДРПОУ- 25582859). Укладенi договори № 63 вiд 10.02.2011 року iз зберiгачем ТОВ "Бул-Спред" (код ЄДРПОУ- 30070412) про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних акцiй випуску, що дематерiалiзується, та №Е-3115 вiд 09.02.2011 року  вiд 14/01/2011 року з депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ- 30370711) про обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Акт прийому-передачi системи реєстру вiд 04.03.2011 року.

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: Акцiонерне товариство кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акцiонерне товариство кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Акцiонерне товариство кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
	загальний стаж аудиторської діяльності
	кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
	перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
	випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
	ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
	стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
	наявність механізму розгляду скарг
	прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
	стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
	наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

КОДИ
Дата
01
Підприємство
Закрите акцiонерне товариство Торгiвельно-виробниче пiдприємство "Укрторгбудматерiали"
за ЄДРПОУ
05470294
Територія
Черкаська область, м.Смiла
за КОАТУУ
7110500000
Організаційно-правова форма господарювання
Закрите акціонерне товариство
за КОПФГ
232
Орган державного управління
 
за КОДУ
1005
Вид економічної діяльності
Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом
за КВЕД
52.46.0
Середня кількість працівників: 9
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 20700, Україна, Черкаська обл., Смiлянський р-н, мiсто Смiла, вулиця Мазура будинок 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
 за міжнародними стандартами фінансової звітності


1. Баланс
на 31.12.2011 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
020
0
0
Основні засоби:



    залишкова вартість
030
91
61
    первісна вартість
031
343
231
    знос
032
( 252 )
( 170 )
Довгострокові біологічні активи:



    справедлива (залишкова) вартість
035
0
0
    первісна вартість
036
0
0
    накопичена амортизація
037
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції
040
0
0
Інші необоротні активи
070
0
0
Усього за розділом I
080
91
61
II. Оборотні активи



Виробничі запаси
100
202
238
Поточні біологічні активи
110
0
0
Готова продукція
130
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:



    чиста реалізаційна вартість
160
99
80
    первісна вартість
161
99
80
    резерв сумнівних боргів
162
( 0 )
( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом
170
9
4
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
0
0
Поточні фінансові інвестиції
220
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти:



    в національній валюті
230
23
48
    у тому числі в касі
231
0
0
    в іноземній валюті
240
0
0
Інші оборотні активи
250
166
39
Усього за розділом II
260
499
409
III. Витрати майбутніх періодів
270
0
0
IV. Необоротні активи та групи вибуття
275
0
0
Баланс
280
590
470

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Статутний капітал
300
49
49
Додатковий вкладений капітал
320
144
144
Резервний капітал
340
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
182
180
Неоплачений капітал
360
( 0 )
( 0 )
Усього за розділом I
380
375
373
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування
430
0
0
III. Довгострокові зобов'язання
480
0
0
IV. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
500
0
0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
0
0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
187
75
Поточні зобов'язання за розрахунками:



    з бюджетом
550
6
3
    зі страхування
570
3
1
    з оплати праці*
580
19
18
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
605
0
0
Інші поточні зобов'язання
610
0
0
Усього за розділом IV
620
215
97
V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0
Баланс
640
590
470
* З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов'язання з оплати праці
(665)
0
Примітки: Станом на 31.12.2011 р. активи  Товариства склали 470,6 тис. грн., з них:
необоротнi активи: 61,8 тис. грн.
оборотнi активи:  408,8 тис. грн.
витрати майбутнiх перiодiв: 0,0 тис. грн.
Пасиви Товариства  станом на 31.12.2011 р. становили 470,6 тис. грн., з них:
власний капiтал: 372,9 тис. грн.
забезпечення наступних витрат i платежiв: 0,0 тис. грн.
довгостроковi зобов'язання: 0,0 тис. грн.
поточнi зобов'язання: 97,7 тис. грн.
доходи майбутнiх перiодiв: 0,0 тис. грн. 


Керівник				Юрiна Юлiя Юрiївна

Головний бухгалтер			Коротченко Людмила Олексiївна

2. Звіт про фінансові результати
за 2011 рік
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
1011
951
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
020
( 188 )
( 191 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)
030
823
760
Інші операційні доходи
040
122
194
Інші доходи
050
0
0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)
070
945
954
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
080
( 683 )
( 718 )
Інші операційні витрати
090
( 217 )
( 180 )
    у тому числі:
091
0
0

092
0
0
Інші витрати
100
( 23 )
( 61 )
Разом витрати (080 + 090 + 100)
120
( 923 )
( 959 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)
130
22
-5
Податок на прибуток
140
( 15 )
( 3 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)
150
7
-8
Забезпечення матеріального заохочення
160
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів
201
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів
202
( 0 )
( 0 )
Примітки: Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї (товарiв, робiт, послуг) складає  1011,0 тис. грн.
Непрямi податки та iншi вирахування з доходу  складають  188,4 тис. грн.
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 822,6 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи складають  122,3 тис. грн.
Iншi доходи складають  0,0 тис. грн.
Разом чистi доходи складають  944,9 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає 682,6 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати складають: 216,9 тис. грн.
Iншi витрати складають: 23,0 тис. грн.
Разом витрати:  922,5 тис. грн.
Фiнансовий результат:  прибуток складає 22,4 тис. грн.
Податок на прибуток складає 15,3 тис. грн.
Фiнансовий результат вiд дiяльностi за 2011 рiк: чистий прибуток 7,1 тис. грн.
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