
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       Булик Iгор Iванович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
        25.04.2014 
        (дата) 
    М.П.     
  
  

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік 

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Публічне акціонерне товариство "Львівське спеціалізоване 

будівельно-монтажне управління №1" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство 
  
3. Код за ЄДРПОУ   03335511 
  
4. Місцезнаходження   79040, Львівська, Залiзничний, м.Львів, вул.Конюшинна, 

буд.14 
  
5. Міжміський код, телефон та факс   (032)  262-71-79, (032)  262-73-20 
  
6. Електронна поштова адреса   lsbmy@bfg.lviv.ua 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії    
    (дата) 
2. Річна інформація  опублікована 
у 

  газета "Бюлетень. Цінні папери"    

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  
власній сторінці в мережі Інтернет 

  bfg.lviv.ua    

    (адреса сторінки)   (дата) 

mailto:lsbmy@bfg.lviv.ua


Зміст 
 
  
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
  
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   
5. Інформація про рейтингове агентство   
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди   
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента   
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   
4) інформація про похідні цінні папери   
5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   
13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3)  інформація про зобов’язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції   
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

  

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

2) 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 

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду 

  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 

  

20. 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 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   
23. Основні відомості про ФОН   
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   
27. Правила ФОН   
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність X 
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X 



обліку (у разі наявності) 
32. 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) 

  

33. Примітки 
"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не 
здiйснювало. "Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як дивiденди у 2013 рiк не нараховувались i не 
виплачувались. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались.  
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi цiннi папери товариством не 
випускались. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, так як викуп власних 
акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском 
боргових цiнних паперiв" вiдсутня , так як боргових цiнних паперiв товариство не випускало. "Iнформацiя про 
випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як товариство iпотечних облiгацiй не випускало. "Iнформацiя про 
випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як iпотечних сертифiкатiв товариство не випускало. "Інформація 
щодо реєстру іпотечних активів : перебуває в заставі нежитлова будівля під літ. "А-4" - адміністративний 
корпус загальною площею - 1625,5 кв.м.."Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався. "Звiт 
про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Емiтент не 
випускав.Викупу власних акцiй протягом звiтнього перiоду не проводилось. Фактiв виникнення особливої 
iнформацiї не було. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



III. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Львівське 

спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (за наявності) 

14151200000002504 

3. Дата проведення державної реєстрації 31.07.1996 
4. Територія (область)* Львівська 
5. Статутний капітал (грн) 1213550,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0,000000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 134 
  
9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Будівництво доріг і автострад 42.11, д/н д/н, д/н д/н 

10. Органи управління підприємства 1.Вищим органом управління є загальні збори 
акціонерів. 
2. Правління (здійснює керівництво всією поточною 
діяльності):  Голова правління; 5 членів правління. 
3. Наглядова рада (контролює та регулює діяльність 
виконавчого органу): Голова Наглядової ради; 4-ри 
члени Наглядової ради. 
4. Ревізійна комісія (контроль за 
фінансово-господарською діяльністю) 
- Голова Ревізійної комісії;  2 члени Ревізійної комісії. 

  
11. Банки, що обслуговують емітента: 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

ПАТ "Укрсоцбанк" 

2) МФО банку 300023 
3) поточний рахунок 26009000005478 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 

ПАТ "Укрсоцбанк" 

5) МФО банку 300023 
6) поточний рахунок 26005000005137 

  
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи 
довідників та класифікаторів. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



12. 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 
Господарська діяльність, пов`язана із 
створенням об`єктів архітектури (за переліком 
робіт згідно з додатком) 

АЕ №261782 17.06.2013 Державна архітектурно-будівельна інспекція 
України; Інспекція державного архітектурно- 
будівельного контролю у Львівській області. 

07.11.2016 

Опис Будівельні та монтажні роботи, монтаж інженерних мереж, будівництво транспортних споруд, інжинірингова 
діяльність у сфері будівництва. 
Планується продовження ліцензії 

 
** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



ІV. 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)  
Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України 
у Львiвськiй обл. 

20823070 Україна, 79000, Львівська, д/н, м.Львiв, 
вул.Сiчових Стрiльцiв, буд.3 

0,000000 

Організація орендарів структурного підрозділу МОП 
"Львівспецкомунбуд" орендного підприємства "Львівс 

д/н Україна, д/н, Львівська, д/н, д/н, д/н 0,000000 

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)  
Усього 0,000000 

 
* Заповнювати не обов'язково 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КВ, 995945, 26.06.2002, Галицьким РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

4) рік народження** 1957 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 35 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "ЛСБМУ-№1", майстер, старший виконроб 

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2013, До відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 

посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у 
складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  
не було. 

 
1) посада Головний бухгалтер - Член правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Онишко Анастасiя Федорiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

СТ, 188094, 23.07.2010, Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiв.обл. 

4) рік народження** 1956 
5) освіта** Середня 
6) стаж керівної роботи (років)** 34 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ЛВУ Газового господарства, Бухгалтер 

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2013, До відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 

посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у 
складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  
не було. 

 
1) посада Член правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Логiн Лiана Несторiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КА, 172739, 18.06.1996, Шевченкiвським РВ УМВСУ 
у Львiв.обл. 

4) рік народження** 1960 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 17 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Завод Ленiна, Економiст 



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КВ, 448899, 13.06.2000, Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

4) рік народження** 1948 
5) освіта** Середня-спецiальна 
6) стаж керівної роботи (років)** 43 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "ЛСБМУ №1", виконроб 

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2013, До відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 

посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у 
складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  
не було. 

 
1) посада Секретар правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Цебенко Олександр Йосипович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КС, 653229, 16.09.2008, Залізничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

4) рік народження** 1953 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 34 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ВУВКГ м.Львова, нач.вiддiлу капiтального 
будiвництва 

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2013, До відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 

посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у 
складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  
не було. 

 
1) посада Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Булик Ігор Ігорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КС, 320656, 28.04.2004, Франківським РВ УМВС 
України 

4) рік народження** 1987 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 4 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "ЛСБМУ №1", юристконсульт 



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КА, 274458, 30.09.1996, Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

4) рік народження** 1956 
5) освіта** Середня-спеціальна 
6) стаж керівної роботи (років)** 33 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "ЛСБМУ №1", механік 

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2013, До відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 

посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у 
складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  
не було. 

 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Городиський Юрiй Петрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КС, 291985, 16.02.2003, Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

4) рік народження** 1971 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 13 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "ЛСБМУ №1", виконроб 

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2013, До відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 

посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у 
складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  
не було. 

 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Дутко Марiя Петрiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КА, 779865, 12.02.1998, Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

4) рік народження** 1959 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 17 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "ЛСБМУ №1", Iнженер 



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КА, 749862, 12.02.1998, Залiзничним рВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

4) рік народження** 1962 
5) освіта** середня спецiальна 
6) стаж керівної роботи (років)** 10 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Львiвський автобусний завод, робiтник 

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2013, До відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 

посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у 
складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  
не було. 

 
1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Стахiв Тамара Григорiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КА, 553221, 18.09.1997, Шевченкiвським РВ УМВСУ 
у Львiв.обл. 

4) рік народження** 1960 
5) освіта** Середня спецiальна 
6) стаж керівної роботи (років)** 17 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Трест "Львiвспецкомунбуд", секретар 

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2013, До відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 

посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у 
складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  
не було. 

 
1) посада Секретар Ревiзiйної комiсi 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Добко Олександра Володимирівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КВ, 601501, 02.10.1997, Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

4) рік народження** 1966 
5) освіта** Середня-спецiальна 
6) стаж керівної роботи (років)** 29 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "ЛСБМУ №1", секретар 



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

КА, 691979, 21.11.1997, Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

4) рік народження** 1954 
5) освіта** Середня 
6) стаж керівної роботи (років)** 11 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ "ЛСБМУ №1", машинiст автокрану 

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2013, До відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 

посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у 
складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  
не було. 

 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



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 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова правлiння Булик Iгор Iванович КВ, 995945, 26.06.2002, 

Галицьким РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

2014618 41,502575 2014618 0 0 0 

Головний бухгалтер Онишко Анастасiя Федорiвна СТ, 185034, 23.07.2010, 
Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

69542 1,432615 69542 0 0 0 

Член правлiння Логiн Лiана Несторiвна КА, 172739, 18.06.1996, 
Шевченкiвським РВ УМВСУ 
у Львiв.обл. 

2878 0,059289 2878 0 0 0 

Член правлiння Чопойдало Зеновiй 
Степанович 

КВ, 448899, 13.06.2000, 
Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

96449 1,986919 96449 0 0 0 

Секретар правлiння Цебенко Олександр 
Йосипович 

КС, 653229, 16.09.2008, 
Залізничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

688452 14,182605 688452 0 0 0 

Голова Наглядової ради Булик Ігор Ігорович КС, 320656, 28.04.2004, 
Франківським РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

1794 0,036958 1794 0 0 0 

Член Наглядової ради Павук Олександр 
Олександрович 

КА, 274458, 30.09.1996, 
Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

27412 0,564707 27412 0 0 0 

Член Наглядової ради Городиський Юрiй Петрович КС, 291985, 16.02.2003, 
Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

11946 0,246096 11946 0 0 0 

Член Наглядової ради Дутко Марiя Петрiвна КА, 779865, 12.02.1998, 
Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

198 0,004079 198 0 0 0 

Член Наглядової ради Рудик Олексiй Михайлович КА, 749862, 12.02.1998, 34275 0,706090 34275 0 0 0 



Залiзничним рВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

Голова Ревiзiйної комiсiї Стахiв Тамара Григорiвна КА, 553221, 18.09.1997, 
Шевченкiвським РВ УМВСУ 
у Львiв.обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Секретар Ревiзiйної Добко Олександра 
Володимирівна 

КА, 601501, 02.10.1997, 
Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

87 0,001792 87 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Богдан Роман Михайлович КА, 691979, 21.11.1997, 
Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

36597 0,753924 36597 0 0 0 

Усього 2984248 61,477648 2984248 0 0 0 
 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 
Найменування 
юридичної особи 

Код за ЄДРПОУ Місцезнаходжен
ня 

Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості іменні прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи* 

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

Кількість 
акцій (штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

    прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейова
ні іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 
Булик Iгор Iванович КВ, 995945, 26.06.2002, Галичним РВ УМВС 

України у Львiв.обл. 
2014618 41,502575 2014618 0 0 0 

Цебенко Олександр Йосипович КС, 653229, 16.09.2008, Залізничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

688452 14,182605 688452 0 0 0 

Кудрик Олег Михайлович КВ, 687647, 14.08.2000, Галицьким РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

573733 11,819311 573733 0 0 0 

Усього 3276803 67,504491 3276803 0 0 0 
 
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
 
** Не обов'язково для заповнення. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



Опис Порядок денний: 
1. Призначення Лічильної комісії. - Лічильну комісії 
обрано в складі Голови та 2 членів. 
2. Призначення Голови та секретаря Загальних зборів. 
- Призначені Голова та секретар зборів. 
3. Звіт та затвердження звіту Правління про 
результати діяльності підприємства за 2012 рік - Звіт 
Правління затверджено. 
4. Звіт та затвердження звіту Наглядової ради за 2012 
рік - звіт Наглядової ради затверджено. 
5.Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2012 
рік. - Звіт Ревізійної комісії затверджено. 
6.Затвердження річних результатів діяльності 
Товариства, визначення порядку розподілу прибутків 
(покриття збитків, затвердження строку виплати 
дивідентів). - Річні результати затверджені. 
7.Зміна найменування Товариства.- Зміна назви 
ухвалена. 
8.Внесення змін до статуту, шляхом прийняття нової 
редакції. - Прийнято нову редакцію Статуту. 
9.Переобрання членів виконавчого органу. - Дане 
питання вирішено розглянути на засіданні Наглядової 
Ради. 
10.Переобрання членів Наглядової ради. - Залишено 
склад Наглядової Ради без змін. 
11.Переобрання членів ревізійної комісії - Залишено 
склад  Ревізійної комісії  без змін. 
12.Інші питання. -  Вирішено внести зміни до 
Положення про Загальні збори акціонерів, 
Полодження про Виконавчий орган, Положення про 
Ревізійну комісію, шляхом прийняття нових редакцій. 
12. Інші питання 

 
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі. 
 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
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Місцезнаходження Україна, 79035, Львівська, ., м.Львів, вул.Зелена,109 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№0705 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 
Міжміський код та телефон (032) 294-96-61 
Факс (032) 294-96-62 
Вид діяльності Юридична особа, яка надає аудиторські послуги 
Опис Аудит проведений згідно з договором б/н від 

30.09.2013p. між товариством з обмеженою 
відповідальністю Аудиторська фірма 
"Контракти-Аудит" та відкритим акціонерним 
товариством "Львівське спеціалізоване 
будівельно-монтажне управління №1". 
Аудит фінансової звітності Товариства розпочато 
01.10.2013 р. і закінчено 11.04.2013 р. 

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

ТОВ "Балтік Фінанс Груп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 36797165 
Місцезнаходження Україна, 79012, Львівська, Франківський, м.Львів, вул. 

Ак. Сахарова, 42 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Серія АВ  №533838 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.04.2010 
Міжміський код та телефон 032/   294-95-06 
Факс 032/   294-95-06 
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - 

депозитарна діяльність, зберігач цінних паперів) 
Опис ТОВ "Балтік Фінанс Груп"   визначено як зберігач 

цінних паперів Емітента. 
Договір №77-Е від 16.05.2012 року про відкриття 
рахунків у цінних паперах власникам. 

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

ПАТ "Національний Депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження Україна, 01001, Київська, ., м.Київ, вул.Б.Грінченка, 3 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 





X. Відомості про цінні папери емітента 
 
 

1. Інформація про випуски акцій 
 
Дата реєстрації 

випуску 
Номер 

свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційн
ий 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 
10.01.2011 02/13/1/11 Львiвське 

територiальне 
управлiння 
ДКЦПФР 

'UA4000149793 Акція проста 
бездокументар
на іменна 

Бездокументар
ні іменні 

0,25 4854200 1213550,00 100,000000 

Опис Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включались. Обiг цiнних паперiв емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв. 
Рiшення про викуп власних акцiй Товариство не приймало, на особовому рахунку емiтента акцiї не облiковуються. 
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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 попередніх звітних періодів 
Протягом iснування ВПТ "ЛСБМУ-№1", змiн в органiзацiйнi структурi товариства не було. 
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв емiтент немає. 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, 
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня 
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб):134 
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1  
Чисельністьпрацівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 1 
Протягом звітнього періоду кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації 
працівників не змінювалась 
Фонд оплати праці за звітний період становить 2716,0 тис. грн., ща на 1502,0 тис. грн. є менше ніж за 
попередній період у зв'язку із зменшенням кількості працівників. 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 
об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному 
об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
д/н 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при 
цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий 
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 
д/н 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 
умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiй з боку третiх осiб не поступало. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Організаційне забезпечення ведення бухгалтерського обліку здійснюється бухгалтерською службою на чолі з 
Головним бухгалтером. Для ведення обліку Товариство використовує журнально-ордерну форму. Класифікація 
та оцінка основних засобів відповідають вимогам МСБО 16 "Основні засоби". Перевірка основних засобів 
здійснюється згідно з нормативно-правовими документами. Амортизація основних засобів нараховується із 
застосуванням прямолінійного методу виходячи із очікуваного залишкового строку корисної експлуатації 
об`єктів основних засобів. Запаси обліковуються за собівартістю згідно вимог МСБО2"Запаси". Оцінка вибуття 
запасів здійснюється за методом ідентифікованої собівартості одиниці запасів. Зобов`язання Товариство 
розподіляє на довгострокові та поточні, забезпечення та доходи майбутніх періодів і класифікує за видами і 
строками погашення. Витрати Товариства класифікуються за вимогами МСБО "Витрати" 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент 
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному 
та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про 



-будiвництво та проектування житла, сiльськогосподарських та промислових споруд, дорiг i iнших об'єктiв 
соцiально-культурного призначеня; 
-реалiзацiя будiвельних матерiалiв власного аиробництва; 
-надання транспортно-експедицiйних послуг. 
 
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, їх вартість і спосіб фінансування 
рiк            Придбано      В iдчужено 
2010         786235,15          --------- 
2011         447843,70          --------- 
2012           98151,83       3649832,96 
2013       придбань та відчуджень не було. 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, 
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його 
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками 
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими 
правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша 
інформація 
д/н 
 
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, плани капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже 
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
Основнi засоби емiтента перебувають у власному та постiйному користуваннi. 
Коефiцiєнт зносу основних засобiв на початок звiтнього перiоду становить 57,0%, на кiнець звiтнього перiоду - 
59,0%. Суттєві зміни у вартості основних засобів станом на 31.12.2013 рік пов`язані з оцінкою нерухомості. 
Існують такі обмеження на використання майна, а саме - перебуває у заставі нежитлова будівля під літ. "А-4" - 
адміністративний корпус загальною площею - 1625,5 кв.м. (сума по залишковій вартості - 6000,00 тис. грн.); 
перебуває у заставі автомобіль марки Toyota, модельPrado, рік випуску - 2007, реєстраційний номер - ВС 7715 
ВЕ, номер шасі JTEBU25J875101445 (сума по залишковій вартості - 47 662,81 грн.) 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 
обмежень 
За останнiй перiод об'єми виконаних робiт не зростають в зв'язку з тим, що бiльшiсть замовникiв фiнансуються 
з бюджету, а на будiвельно-монтажнi роботи видiлено мiзернi кошти. 
Можна вiдзначити таку негативну деталь, як фiнансова несплатоспроможнiсть замовникiв роботодавцiв, що 
призводить до зменшення потужностi будiвельного виробництва або до зупинки робiт на об'єктах, де за 
виконанi роботи не оплачують. 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 
У звiтньому перiодi були виплаченi штрафи:  
1.ДПI у Залiзничному р-нi м.Львова - 92,7 тис.грн. 
2.Пенсiйний фонд у Залiзничному р-нi м.Львова - 72,8 тис.грн 



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) 
Пiдприємство в майбутньому планує розширити свою дiяльнiсть. На територiї бази ПАТ "ЛСБМУ-№1", 
будується арматурний цех, в якому можна буде виготовляти таку необхiдну продукцiю, як армокаркаси та 
сiтки, крiм того отримана лiцензiя на будiвельнi роботи за межами регiону 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку 
за звітний рік 
Дослiджень та розробок не проводили. 
 
Судові справи, 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 
Судові справи: 
1. Справа №813/2281/14 від 31.03.2014р. в Львівському окружному адміністративному суді за позовом ПАТ 
"Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" до відповідача ІУправління Пенсійного фонду 
України в Залізничному районі м. Львова про визнання протиправним і скасування рішення  
2. Справа №914/3792/13 від 26.03.14р. в Львівському апеляційному господарському суді за  позовом ТзОВ 
"Євротрубпласт" до відповідача-1 ПАТ "ЛСБМУ №1", відповідача-2 ТзОВ  "Львівська 
інвестиційно-будівельна компанія" про солідарне стягнення боргу у сумі - 281177,06 грн. 
З. Справа №К/800/7572/14 від 14.02.2014р. в Вищому адміністративному суді України за позовом ПАТ 
"ЛСБМУ №1" до відповідача Державної податкової інспекції у Залізничному районі м. Львова Головного 
управління Міндоходів у Львівській області про скасування повідомлення-рішення. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання 
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 
д/н 
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періоду  періоду періоду  періоду  періоду  періоду  
1 3 4 5 6 7 8 

1. Виробничого 
призначення:  

20188 19015 0 0 20188 19015 

будівлі та споруди 17663 16987 0 0 17663 16987 
машини та обладнання 1274 1013 0 0 1274 1013 
транспортні засоби 1235 1001 0 0 1235 1001 
інші 16 14 0 0 16 14 
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  20188 19015 0 0 20188 19015 
Опис Основнi засоби емiтента перебувають у власному та 

постiйному користуваннi. Коефiцiєнт зносу основних 
засобiв на початок звiтнього перiоду становить 57,0%, 
на кiнець звiтнього перiоду - 59,0%. Суттєвих змiн у 
вартостi основних засобiв станом на 31.12.2013  року 
немає. Обмежень на використання майна емiтента 
немає. 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  12292 13687 
Статутний капітал (тис. грн.)  1214 1214 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  1214 1214 
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 
чистих активів акціонерного товариства, схвалених 
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 
статутний капітал на 11078 тис.грн. Розрахункова 
вартість чистих активів перевищує скоригований 
статутний капітал на 11078 тис.грн. Вимоги частини 
третьої статті 155 Цивільного кодексу України 
дотримані. Зменшення статутного капіталу не 
вимагається. 

 
3. Інформація про зобов’язання емітента 

 
Види зобов'язань Дата 

виникнення 
Непогашена 
частина боргу 

Відсоток за 
користування 

Дата 
погашення 



похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 
за фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 3481,00 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 
Інші зобов'язання X 11841,00 X X 
Усього зобов'язань X 15322,00 X X 
Опис Оцінка забезпечень виплат персоналу здійснена Товариство на 

основі МСБО 19 "Виплати працівникам" (далі - МСБО 19) і 
включає короткострокові виплати працівникам. Визнання та 
оцінка довгострокових кредитів банків та поточних 
зобов'язань, відображених в пасиві балансу Товариства, 
здійснено Товариством на основі МСБО 32, МСБО 39. 
Довгострокові кредити банків, відображені у балансі станом 
на 31.12.2013 р. Визнання та оцінка відстрочених податкових 
зобов'язань здійснено Товариством на основі МСБО 12 
"Податки на прибуток" (далі МСБО 12). З урахуванням 
коригувань, наведених у параграфі "Підстава для висловлення 
умовно-позитивної думки". Поточні зобов'язання відображені 
на дату балансу за сумою погашення. 
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Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79035, м.Львів, вул.Зелена, буд.109 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

№0705 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів** 

№000085 серія П д/н 01.01.1900 04.11.2015 

  
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 
  
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 
 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо фінансової звітності загального призначення 
публічного акціонерного товариства 
"ЛЬВІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" 
за 2013 рік 
 
 
До загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛСБМУ №1" 
До Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 
 
Звіт щодо фінансової звітності 
 
Вступний параграф 
Ми провели аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Львівське спеціалізоване 
будівельно-монтажне управління №1" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03335511; місцезнаходження: 79040, 
м. Львів, вул. Конюшинна, 14; державну реєстрацію проведено 31.07.1996 р. виконавчим комітетом Львівської 
міської ради, реєстраційний номер внесення до ЄДР 1 415 120 0000  002504), що додається, яка складається з 
балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 року та відповідних звіту про фінансові результати (звіту 
про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), звіту про власний капітал, приміток 
до річної фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату, а також стислого викладу суттєвих облікових 
політик та інших пояснювальних приміток. 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
Управлінський персонал публічного акціонерного товариства "Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне 
управління №1" (далі - Товариство) несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової 
звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який 
управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного 
нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА). Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і 



аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті 
інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 
19.12.2006 р. №1528 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 р. за №53/13320 (далі - 
Положення №1528). 
Висловлення думки 
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
публічного акціонерного товариства "Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" станом на 
31.12.2013 р., його фінансові результати і рух коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
 
Пояснювальний параграф  
У зв'язку з висвітленням питань, наведених у пояснювальному параграфі, наша аудиторська думка не 
модифікується. Параграф наводиться для більш детального розкриття інформації, наведеної у фінансовій 
звітності. 
Висловлення думки щодо інформації за видами активів. 
Класифікація та оцінка основних засобів і незавершених капітальних інвестицій, відображених у складі 
необоротних активів балансу Товариства, відповідають вимогам МСБО 16 "Основні засоби" (далі - МСБО 16).  
Основні засоби класу "Будівлі", а також незавершені капітальні інвестиції (незавершене будівництво), 
відображені в балансі на кінець звітного періоду за переоціненою вартістю, основні засоби інших класів 
відображені за собівартістю.  
На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає 46 941 тис. грн., залишкова вартість - 19 
015 тис. грн.  
Амортизація основних засобів нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу виходячи з очікуваного 
залишкового строку корисної експлуатації об'єктів основних засобів Товариства. Річна сума амортизації 
основних засобів складає 1 173 тис. грн. Накопичений знос основних засобів на кінець звітного періоду складає 
27 926 тис. грн. 
Справедлива вартість незавершених капітальних інвестицій (заморожене незавершене будівництво), 
відображена в балансі на кінець звітного періоду в сумі 319 тис. грн., оцінена Товариством за відновлюваною 
собівартістю з урахуванням індексу інфляції за період 1998-2012 роки. При цьому сума дооцінки склала 257 
тис. грн.  
Оцінка вартості виробничих запасів та незавершеного виробництва, відображеної в оборотних активах на 
кінець звітного періоду, здійснена Товариством згідно з вимогами МСБО 2 "Запаси" за собівартістю, яка 
складає 478 тис. грн.  
Загальна вартість виробничих запасів на дату балансу складає 394 тис. грн. і включає вартість: сировини і 
матеріалів - 363 тис. грн., палива - 3 тис. грн., запасних частин - 3 тис. грн., малоцінних та швидкозношуваних 
предметів - 25 тис. грн. 
Незавершене виробництво на кінець звітного року становить 84 тис. грн. і складається з витрат на виконання 
незакінчених робіт (послуг), щодо яких Товариством ще не було визнано доходу.  
Оцінка поточної дебіторської заборгованості, грошових коштів та витрат майбутніх періодів, відображених в 
активах балансу, здійснена Товариством на основі МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" (далі - МСБО 
32), МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" (далі - МСБО 39).  
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду 
складає 7 354 тис. грн. Утворений резерв сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю за товари, роботи, 
послуги складає 40 тис. грн.  
Дебіторська заборгованість за виданими авансами на кінець звітного періоду складає 345 тис. грн.  
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на кінець звітного періоду становить 77 тис. грн. 
(заборгованість з податку на прибуток). 
Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 9 тис. грн., у тому числі 
заборгованість за фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності - 4 тис. грн., з іншими дебіторами - 5 тис. грн.  



на прибуток" (далі МСБО 12). Відстрочені податкові зобов'язання на кінець звітного періоду складають 2 583 
тис. грн.  
Визнання та оцінка поточних зобов'язань, відображених в пасиві балансу Товариства, здійснено Товариством на 
основі МСБО 32, МСБО 39.  
Поточні зобов'язання відображені на дату балансу за сумою погашення. 
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковим зобов'язанням (за кредитним договором №К-2003296 
від 05.12.2011 р.) на кінець звітного періоду складає 1 651 тис. грн.   
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду становить 8 009 
тис. грн.   
Поточна кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду за розрахунками: 
з бюджетом складає 898 тис. грн., у тому числі: податок на додану вартість - 753 тис. грн., податок на доходи 
фізичних осіб - 129 тис. грн., плата за землю - 16 тис. грн.; 
зі страхування - 375 тис. грн.; 
з оплати праці - 757 тис. грн.;   
з одержаних авансів - 718 тис. грн. 
Оцінка поточних забезпечень виплат персоналу здійснена Товариством на основі МСБО 19 "Виплати 
працівникам" (далі - МСБО 19) і включає короткострокові виплати працівникам, які на кінець звітного періоду 
складають 276 тис. грн.  
Інші поточні зобов'язання, відображені в балансі на кінець звітного періоду в сумі 55 тис. грн., є заборгованістю 
за профспілковими внесками працівників. 
 
Загальні зобов'язання і забезпечення Товариства на кінець звітного періоду складають 15 322 тис. грн.  
 
На нашу думку, інформація за видами зобов'язань і забезпечень подана у фінансовій звітності в усіх суттєвих 
аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.  
 
Висловлення думки щодо інформації про власний капітал. 
Структура власного капіталу Товариства відповідає його призначенню, утворення власного капіталу за 
структурними складовими відповідає нормативним вимогам, зокрема статуту Товариства, Закону України "Про 
акціонерні товариства", МСБО 32, МСБО 39.  
Статутний капітал Товариства, сформований на дату його державної реєстрації за рахунок майна цілісного 
майнового комплексу орендного підприємства згідно з актом його оцінки в процесі приватизації, дорівнював 1 
213 550,00 грн. і був поділений на 4 854 200 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. 
Нове Свідоцтво про реєстрацію випуску 4 854 200 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. 
кожна в бездокументарній формі видано Львівським територіальним управлінням ДКЦПФР від 10.01.2011 р. 
(реєстр. №02/13/1/11). 
Протягом звітного року змін статутного капіталу Товариства не відбувалось. Станом на 31.12.2013 р. статутний 
капітал Товариства складає 1 214 тис. грн. і повністю оплачений; вилученого чи неоплаченого капіталу в 
Товариства немає. 
Капітал у дооцінках включає дооцінку основних засобів та незавершеного будівництва Товариства і на кінець 
звітного періоду дорівнює 13 577 тис. грн. 
Формування резервного капіталу, який на дату балансу складає 731 тис. грн., відповідає рішенням загальних 
зборів акціонерів і не суперечить положенням чинного законодавства та статуту Товариства. 
Непокритий збиток у сумі (-3 230) тис. грн. на кінець 2013 року узгоджується із залишками непокритого збитку 
на початок звітного року, які складають (-2 361) тис. грн., сумою зменшення дооцінки активів протягом 2013 
року (+526 тис. грн.) та сумою чистого збитку за 2013 рік, який складає (-1 395) тис. грн.  
Зменшення дооцінки основних засобів та відповідне збільшення нерозподіленого прибутку на 526 тис. грн. є 
різницею між амортизацією, що базується на переоціненій вартості активу, та амортизацією, що базується на 
первісній вартості активу, що була перенесена протягом 2013 року до нерозподіленого прибутку згідно з п. 41 
МСБО 16. 



Чистий збиток Товариства за 2013 рік складає (-1 395) тис. грн. 
Сукупний від'ємний дохід Товариства за 2013 рік дорівнює (-869) тис. грн. (-1 395+526). 
На нашу думку, інформації про чистий збиток та сукупний дохід у фінансовій звітності відповідає 
Міжнародним стандартам фінансової звітності. 
 
Висловлення думки щодо відповідності показників фінансової звітності. 
 
Показники річної фінансової звітності Товариства відповідають даним обліку. Товариством забезпечена 
порівнянність показників балансу станом на 31.12.2013 р., звіту про фінансові результати, рух грошових 
коштів, власний капітал та приміток до річної фінансової звітності за 2013 рік. 
 
Висловлення думки про показники фінансового стану. 
Фінансовий стан Товариства визначений відповідно до Положення №1528 за системою загальноприйнятих 
показників та нормативів згідно з правилами проведення фінансового аналізу на підставі даних балансу 
Товариства станом на 31.12.2013 р. і звіту про фінансові результати за 2013 рік. 
 
Коефіцієнт загальної ліквідності визначає ступінь покриття поточних зобов'язань поточними активами: 
 
рядок 1195 активу балансу 
К1 = -------------------------------------- = 0,65 
рядок 1695 пасиву балансу 
 
Теоретично виправдана величина К1 = 2, для деяких сфер бізнесу нормальне співвідношення може коливатись 
від 1,1 до 2,5. 
 
Коефіцієнт проміжної ліквідності визначає ступінь покpиття поточних зобов'язань поточними активами за 
мінусом запасів: 
 
сума рядків 1125-1190 активу балансу 
К2 = ------------------------------------------------------ = 0,61 
рядок 1695 пасиву балансу    
 
Теоретично оптимальне значення К2 = 0,7 - 1,0. 
 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначає ступінь покриття поточних зобов'язань поточними фінансовими 
інвестиціями, грошовими коштами та їх еквівалентами: 
 
сума рядків 1160, 1165 активу балансу 
К3 = ------------------------------------------------------ = 0,00 
рядок 1695 пасиву балансу     
 
Теоретично виправдане значення К3 = 0,2 - 0,25. 
 
Коефіцієнт автономії показує частку власного капіталу в загальній вартості майна: 
 
рядок 1495 пасиву балансу 
К4 = --------------------------------------- = 0,45 
рядок 1300 активу балансу 
 
Теоретично виправдане значення К4 = 0,5 - 0,6. 



К6 = ------------------------------------------------------------ = -0,36 
рядок 1495 пасиву балансу     
 
Показники фінансового стану Товариства є нижчими, ніж загальногалузеві оптимальні співвідношення. 
Товариство не має власних обігових коштів.  
 
 
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
 
Ми розглянули питання, що стосуються виконання Товариством вимог інших законодавчих і нормативних 
актів, зокрема Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. 
№514-VI, "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. №3480-IV, рішень Національної комісія з 
цінних паперів та фондового ринку тощо.  
Крім того, згідно з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 
перевірену аудитором фінансову звітність" ми розглянули іншу інформацію, що включена до складу річної 
інформації емітентів цінних паперів, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку відповідно до вимог п. 1 глави 4 розділу ІІІ і розділу ІІ додатку 38 та додатку 39 "Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 р. №2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 
грудня 2013 р. за №2180/24712 (далі - Положення №2826). 
Відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності" ми виконали аудиторські процедури з метою ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого 
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 
У параграфах, наведених нижче, ми висловлюємо свою думку з цих питань. 
 
Параграф щодо відповідності вартості чистих активів Товариства  
вимогам чинного законодавства 
 
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2013 р., розрахована згідно з Методичними 
рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. №485, з урахуванням коригувань, 
наведених у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", дорівнює: 
 
1. Активи      27 614 тис. грн. , у тому числі: 
1.1. Необоротні активи    19 334 тис. грн. 
1.2. Оборотні активи     8 280 тис. грн.  
2. Зобов'язання і забезпечення   15 322 тис. грн. , у тому числі: 
2.1. Довгострокові зобов'язання    2 583 тис. грн.  
2.2. Поточні зобов'язання    12 739 тис. грн. 
Чисті активи (п.1 мінус п.2)   12 292 тис. грн.  
Результат порівняння вартості чистих активів (12 292 тис. грн.) та повністю оплаченого статутного капіталу (1 
214 тис. грн.) свідчить про те, що вартість чистих активів Товариства перевищує його статутний капітал. Отже, 
відсутні умови, застережені частиною 3 статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. №435-IV. 
 
Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів відповідає нормам чинного законодавства. 
 
Параграф щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю 
Протягом звітного року Товариством не було визнано фактів чи подій, відомості про які належать до особливої 
інформації емітента, встановленої частиною 1 ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 



 
Параграф щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства") 
Ми перевірили діючі в 2013 році положення Статуту Товариства (нова редакція, затверджена рішенням 
загальних зборів акціонерів від 27.04.2013 р. та зареєстрована в установленому порядку державним 
реєстратором 23.05.2013 р.), в яких не визначено додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного 
правочину.  
Виконання значних правочинів здійснюється Товариством відповідно до статті 70 Закону України "Про 
акціонерні товариства", згідно з якою рішення про вчинення значного правочину приймається наглядовою 
радою, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.  
Вартість активів Товариства на 01.01.2013 р. складає 23 849 тис. грн. Нижня межа значного правочину для 
Товариства на 2013 рік складає 23 849 х 10%/100% = 2 385 тис. грн., верхня межа складає 23 849 х 25%/100% = 
5 962 тис. грн.  
Отже, можна вважати, що вчинення Товариством правочинів у 2013 р. відповідає нормам законодавства. 
 
Параграф щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до 
Закону України "Про акціонерні товариства" 
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту 
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати 
судження щодо: 
- відповідності системи корпоративного управління в Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні 
товариства" та вимогам Статуту; 
- достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління в розділі "Інформація про 
стан корпоративного управління" річного звіту Товариства, який подається до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку. 
Станом на 31.12.2013 р. акціями Товариства володіло 209 акціонерів. 
Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до статті 6 
Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 27 квітня 2013 року. 
Протягом звітного року в Товаристві функціонували такі органи корпоративного управління: 
- загальні збори акціонерів Товариства, 
- наглядова рада Товариства, 
- виконавчий орган - правління Товариства, 
- ревізійна комісія Товариства. 
Відповідно до частини 1 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада акціонерного 
товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети, у тому числі комітет з питань аудиту. З метою 
забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження 
в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). 
Наглядова рада Товариства не приймала рішень щодо утворення комітету з питань аудиту та щодо 
запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). 
 
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління Товариства відповідає вимогам Закону 
України "Про акціонерні товариства" та Статуту, затвердженому рішенням загальних зборів акціонерів від 27 
квітня 2013 року. 
Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом та Положенням про загальні 
збори акціонерів, Положенням про наглядову раду, Положенням про виконавчий орган, Положенням про 
ревізійну комісію, які затверджені рішенням загальних зборів акціонерів, протокол б/н від 27 квітня 2013 року. 
Щорічні загальні збори акціонерів відбулись 27 квітня 2013 р. з дотриманням терміну, визначеному Законом 
України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня. 
Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає строкам, визначеним Законом України "Про 



Звіт (акт) ревізійної комісії за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік 
не містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської 
діяльності. 
Результати перевірки стану корпоративного управління Товариства свідчить, що прийнята та функціонуюча 
система корпоративного управління в Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні 
товариства" та Статуту Товариства, а наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного 
управління" повно та достовірно розкриває фактичний склад органів корпоративного управління та результати 
їх функціонування. 
 
Параграф щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства 
Згідно з МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" під 
час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта 
господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 
"Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його 
середовища", ми виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовується під час 
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.  
Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які, на 
нашу думку, можуть мати інформацію, що, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки.  
Нами були проведені аналітичні процедури наприкінці аудиту під час формулювання загального висновку для 
засвідчення того, чи узгоджується фінансова звітність із розумінням нами суб'єкта господарювання.  
 
Отримана нами інформація не свідчить про ризики суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства 
внаслідок шахрайства. 
 
 
Основні відомості про аудиторську фірму. 
 
Повна найменування: товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Контракти-Аудит".  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:20845165. 
Свідоцтва про внесення до реєстрів аудиторських фірм:  
№0705 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане згідно з рішенням Аудиторської 
палати України від 26.01.2001 р. №98 та продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 р. 
№221/3 до 04.11.2015 р.; 
серія П №000085 про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, видане згідно з рішенням НКЦПФР строком дії до 04.11.2015 р. 
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Зелена,109.  
Телефон/факс: (032) 294-96-61, 294-96-62.  
 
Аудит проведений згідно з договором б/н від 30.09.2013p. між товариством з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма "Контракти-Аудит" та публічним акціонерним товариством "Львівське спеціалізоване 
будівельно-монтажне управління №1". 
 
Аудит фінансової звітності Товариства розпочато 01.10.2013 р. і закінчено 11.04.2014 р. 
 
 
 
 
 





2 2012 1 0 
3 2013 1 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 

 Так (*) Ні (*) 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X 
Акціонери   X 
Депозитарна установа X  
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так (*) Ні (*) 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так (*) Ні (*) 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  

ні 

 
Органи управління 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 



Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше (запишіть) Комітети у складі 

Наглядової ради не 
створен 

Інше (запишіть) д/н 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(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)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
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) д/н 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві так, створено ревізійну комісію 



жодного органу 
Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів)  

Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового 
звіту, або балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів виконавчого 
органу 

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 
виконавчого органу 

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 зовнішнього 
аудитора 

Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів  

Ні Ні Ні Так 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
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 (*) 
Положення про загальні збори акціонерів   X  
Положення про наглядову раду  X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 



пній 
інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів  

акціонерному 
товаристві 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Так Так 

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

Ні Ні Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Так Ні Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Ні Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення  

Ні Ні Так Ні Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні) 

так 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так 

З якої причини було змінено аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Не задовольняв професійний рівень   X 
Не задовольняли умови угоди з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 



Стороння компанія або сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились   X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так (*) Ні (*) 
З власнї 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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи отримувало ваше 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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
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 Х 
Не визначились  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
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 

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

ні 



 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
1.   Товариство створене для спільної господарської діяльності з метою отримання      прибутку. Предметом 
діяльності Товариства є: виконання спеціалізованих щ      будівельно-монтажних робіт; будівництво та 
проектування житла, 
сільськогосподарських та промислових споруд, об'єктів соціально-культурного 
призначення,готелів,мотелів,тощо;виробництво та реалізація будівельних матеріалів; технічне обслуговування, 
прокат, купівля-продаж легкових та 
 вантажних автомобілів, автобусів вітчизняного та іноземного 
виробництва,сільськогосподарської техніки;реалізація паливо-мастильних 
матеріалів; організація найму вітчизняних робітників та спеціалістів на роботу в 
    іноземних фірмах іноземних працівників - на вітчизняних;внутрішні та та        міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 
транспортом;надання транспортних-експедиційних послуг під час перевезення 
зовнішньоторгівельних та транзитних вантажів в межах кордонів 
України; рганізація гутрових та роздрібних торгівельних закладів та установ 
громадського харчування, барів, мотелів,готелів; надання посередницьких, 
      агентських, представницьких, дилерських, дистрибуторських, 
    брокерських, меркетінгових,лізингових,консигнаційних,складських,експертно- 
імпортних послуг;збирання та переробка вторинної сировини та відходів      виробництва;гуртова та 
роздрібна торгівля;надання послуг по організації та 
проведення робіт по провадженню,накладці;ремонт та обслуговування різних     видів 
техніки,обладнання,устаткування,технологічних 
ліній,технологій;проведення науково-дослідних, проектно-кошторисних,      конструкторських та 
впроваджувальних робіт;інші види діяльності не заборонені      чинним законодавством України. 
 
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. 
Власниками істотної участі ( у тому числі особи, які здійснюють контроль за       Товариством) є:  
Булик Ігор Іванович- 41,5 % від загальної кількості акцій,  
Кудрик      Олег Михайлович- 11,8%,  
Цебенко Олександр Йосипович - 14,1% 
 
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. 
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства 
внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або 
споживачем фінансових послуг відсутні 
 
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. 
Протягом року ніяких заходів впливу органами державної влади до Товариства, у 
тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу не було Ці      застосовано. 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 



8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
Результатів оцінки активів у разі їх продажу протягом року в обсязі, що перевищує  
    встановлений у статуті розмір не було. 
 
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. 
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання,проведені протягом одного 
року відсутня. 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
Інформація про використані рекомендації органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку відсутня, 
 
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). 
Зовнішнім аудитором наглядової ради Товариства було призначено: ТзОВ АФ 
"Контракти-Аудит" - ЄДРПОУ 20845165, м.Львів, вул..3елена, 109, к 305. 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності 
Загальний стаж аудиторської діяльності - 16 років. 
Кількість років, протягом яких надає аудиторській послуги Товариству - третій 
рік. 
Інші аудиторські послуги не надавались протягом року. 
Випадки виникнення конфлікту інтересів або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудиту відсутні. 
Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом 
року, та факти подання недостовірної звітності Товариства, що підтверджена 
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг відсутні. 
 
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
Загальний стаж аудиторської діяльності - 16 років. 
 
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 
Інші аудиторські послуги не надавались протягом року. 
 
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора 
Випадки виникнення конфлікту інтересів або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудиту відсутні. 
 
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
д/н 
 



Уповноваженим розглядати скарги є Голова правління Булик Ігор Іванович. 
 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
д/н 
 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду. 
Наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг відсутня. 
 
 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



Вид економічної діяльності Будівництво доріг і автострад за КВЕД 42.11 
Середня кількість працівників (1) 134   
Адреса, телефон: 79040, Львівська, Залiзничний, м.Львів, вул.Конюшинна, буд.14 (032)  262-71-79 

 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності v  

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
 

На 31.12.2013 
 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 
Актив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 
на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000    
первісна вартість 1001 0 0 0 
накопичена амортизація 1002 0 0 0 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 319 319 0 
Основні засоби 1010 20188 19015  
первісна вартість 1011 46974 46941 0 
знос 1012 26786 27926 0 
Інвестиційна нерухомість 1015    
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0 0 
Довгострокові біологічні активи 1020    
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0 0 
Накопичена амортизація довгострокових біологічних 
активів 

1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції:     
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 
Усього за розділом I 1095 20507 19334  
II. Оборотні активи     
Запаси 1100 453 478 0 



нарахованих доходів 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 31 9 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 20 0 0 
- готівка 1166 0 0 0 
- рахунки в банках 1167 20 0 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 10 17 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 
- в резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0 0 
- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 
- в резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
- в інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 0 
Усього за розділом II 1195 3342 8280  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 23849 27614  
Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 
на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1214 1214 0 
Капітал у дооцінках 1405 14103 13577 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 0 
- емісійний дохід 1411 0 0 0 
- накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 731 731 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2361 -3230 0 
Неоплачений капітал 1425 0 0 0 
Вилучений капітал 1430 0 0 0 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 13687 12292  
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 2667 2583 0 
Пенсійні зобов'язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 879 0 0 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 
- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
- благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 0 
- резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0 0 
- резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 
- резерв незароблених премій 1533 0 0 0 
- інші страхові резерви 1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 



Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 

1640 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

1645 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 436 276 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов'язання 1690 60 55 0 
Усього за розділом IІІ 1695 6616 12739  
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 23849 27614  
 
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики. 
Примітки: 
д/н 
 
 
 Керівник   Булик Iгор Iванович 

 
 Головний бухгалтер   Онишко Анастасiя Федорiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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(Звіт про сукупний дохід) 
 

За 2013 р. 
 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 
І. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13625 28634 
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (13898) (25361) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 
Валовий:    
прибуток 2090  3273 
збиток 2095 (273)  
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 0 0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 556 71 
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 (1206) (1703) 
Витрати на збут 2150 0 0 
Інші операційні витрати 2180 (209) (293) 
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності:    
прибуток 2190  1348 
збиток 2195 (1132)  
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 0 0 
Інші доходи 2240 0 0 
- дохід від  благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 (324) (361) 
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0 
Інші витрати 2270 0 0 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування:    
прибуток 2290  987 
збиток 2295 (1456)  
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 61 -318 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 2305 0 0 



Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1395 669 

III. Елементи операційних витрат 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 9968 13596 
Витрати на оплату праці 2505 2716 4218 
Відрахування на соціальні заходи 2510 996 1573 
Амортизація 2515 1173 1426 
Інші операційні витрати 2520 527 707 
Разом 2550 15380 21520 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Стаття Код 

рядка 
За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 4854200 4854200 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4854200 4854200 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,29 0,14 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0,29 0,14 
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
Примітки: 
д/н 
 
 
 Керівник   Булик Iгор Iванович 

 
 Головний бухгалтер   Онишко Анастасiя Федорiвна 
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За 2013 р. 

 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний 
період попереднього 

року 
1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 11729 25153 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 862 24 
Надходження від повернення авансів 3020 3 122 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 72 145 
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 3100 7732 16118 
Праці 3105 (2034) (3393) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (769) (1877) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (900) (2851) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (196) (384) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (402) (1733) 
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (302) (734) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (365) (4) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0 0 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0 0 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0 0 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0 0 
Інші витрачання 3190 (214) (222) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 652 979 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:    
фінансових інвестицій 3200 0 0 
необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
відсотків 3215 0 0 
дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 



Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 
Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання на:    
Викуп власних акцій 3345 0 0 
Погашення позик 3350 348 480 
Сплату дивідендів 3355 0 0 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (324) (361) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0 0 
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0 0 
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375 0 0 

Інші платежі 3390 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -672 -841 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -20 20 
Залишок коштів на початок року 3405 20 0 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 0 20 

 
Примітки: 
l/y 
 
 
 Керівник   Булик Iгор Iванович 

 
 Головний бухгалтер   Онишко Анастасiя Федорiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



 
За 2013 р. 

 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період попереднього 
року 

  надходження видаток надходження видаток 
1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на:      
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 
збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових 
операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, утримуваних 
для продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 

3550 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 
- збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів 

3552 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

3553 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості 

3554 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 



діяльності 
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

     

Надходження від реалізації:      
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X 
необоротних активів 3205 0 X 0 X 
Надходження від отриманих:      
відсотків 3215 0 X 0 X 
дивідендів 3220 0 X 0 X 
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 
Надходження від погашення позик 3230 0  0  
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3235 0  0  

Інші надходження 3250 0 X 0 X 
Витрачання на придбання:      
фінансових інвестицій 3255 X 0 X 0 
необоротних активів 3260 X 0 X 0 
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 
Витрачання на надання позик 3275  X  X 
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3280  X  X 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

     

Надходження від:      
Власного капіталу 3300 0 X 0 X 
Отримання позик 3305 0 X 0 X 
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 
Витрачання на:      
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 
Погашення позик 3350 X 0 X 0 
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 
Cплату відсотків 3360 X 0 X 0 
Cплату заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Виплати неконтрольованим часткам 
у дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 3400 0 0 0 0 



Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 14 01 01 

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління 
№1" 

за ЄДРПОУ 03335511 

 найменування   
 

Звіт про власний капітал 
 

За 2013 р. 
 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 
Стаття Код 

рядка 
Зареєстрований 

(пайовий) 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 1214 14103 0 731 (2361) 0 0 13687 
Коригування:          
Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 1214 14103 0 731 (2361) 0 0 13687 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 (1395) 0 0 (1395) 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:          
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



законодавства 
Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 
фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:          
Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:          
Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної вартості 
акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 (526) 0 0 526 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі 4295 0 (526) 0 0 (869) 0 0 (1395) 
Залишок на кінець року 4300 1214 13577 0 731 (3230) 0 0 12292 

 
Примітки: 
д/н 
 
 
 Керівник   Булик Iгор Iванович 

 
 Головний бухгалтер   Онишко Анастасiя Федорiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



                
                
 ЗАТВЕРДЖЕНО             
         
                
                
                
                
 наказом Міністерства фінансів України          
            
                
                
                
                
 від 29 листопада 2000 р. N 302           
           
                
                
                
                
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України        
              
                
                
                
                
 від 28 жовтня 2003 р. N 602)           
           
                
                
                
                
                
       
                
                
                
                
     КОДИ           
       
                
                
                
        Дата /рік, місяць, число/     
        2013      12  
    31      
Підприємство        ПАТ"Львівське спеціалізоване 
будівельно-монтажне управління №1"           
                
                



                
            
Організаційно-правова форма господарювання         
            акціонерне товариство 
                
                
  за КОПФГ             230
                
  
Вид економічної діяльності            
   будівництво доріг і автострад         
                
                за 
КВЕД             42.11   
               
Одиниця виміру: тис. грн.             
                
                
                
                
          
                
                
                
                
                
       
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ         
                
                
                
                
               
                
                
     за   20  13  рік      
                
                
       
                
                
                
                
                
       
                
                
       Форма N 5        
             Код за ДКУД 
        1801008       



                
                
                
                
                
       
Групи нематеріальних активів            
       Код рядка   Залишок на початок року  
        Надійшло за рік     "Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка -)"          Вибуло за рік 
         Нараховано амортизації за рік   
  Втрати від зменшення корисності за рік     Інші зміни за рік 
         Залишок на кінець року    
      
                
      "первісна (переоці- 
нена) вартість"     накопичена амортизація      
    "первісної (переоці- 
неної) вартості"     накопиченої амортизації     "первісна 
(переоці- 
нена) вартість"     накопичена амортизація      
         "первісної (переоці- 
неної) вартості"     накопиченої амортизації     "первісна 
(переоці- 
нена) вартість"     накопичена амортизація     
1                
   2   3     4     5
     6     7     8 
    9     10     11  
   12     13     14   
  15     
Права користування природними ресурсами          
         010       
                
                
                
   0     0     
Права користування майном            
       020         
                
                
                
 0     0     
Права на комерційні позначення            
       030         
                
                
                
 0     0     
Права на об'єкти промислової власності          



                
                
             0   
  0     
Інші нематеріальні активи             
      070          
                
                
                0
     0     
Разом                
   080   0     0     0
     0     0     0 
    0     0     0  
   0     0     0   
  0     
Гудвіл               
    090            
                
                
              0  
        
                
                
                
                
                
       
З рядка 080 графа 14             
         вартість нематеріальних активів, щодо яких існує 
обмеження права власності            
                
                
      (081)          
     
                
      вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  
                
                
                (082)
               
                
      вартість створених підприємством нематеріальних активів  
                
                
                (083)
               
З рядка 080 графа 5              
        вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок 
цільових асигнувань             



                
                
                
       
II. Основні засоби               
                
                
                
                
         
                
                
                
                
                
       
Групи основних засобів             Код 
рядка   Залишок на початок року        Надійшло за рік
     "Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка -)"        Вибуло за рік   
     Нараховано амортизації за рік     Втрати від 
зменшення корисності     Інші зміни за рік      
  Залишок на кінець року        у тому числі  
              
               
 "первісна (переоці- 
нена) вартість"     знос        "первісної 
(переоці- 
неної) вартості"     зносу   "первісна (переоці- 
нена) вартість"     знос         
    "первісної (переоці- 
неної) вартості"     зносу   "первісна (переоці- 
нена) вартість"     знос   одержані за фінансовою орендою 
       передані в оперативну оренду     
   
                
                
                
                
       "первісна (переоці- 
нена) вартість"     знос   "первісна (переоці- 
нена) вартість"     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      
             
Будинки, споруди та передавальні пристрої          
   120   38628     20965     
                
   676             
     38 628     21641      
             
Машини та обладнання             130
   3967     2693        
        33     33   261
                
  3 934     2921         
          
Транспортні засоби             140 
  4264     3029         
               234 
                
 4 264     3263          
         
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)           
  150   115     99      
                
  2              
    115     101       
            
Тварини             160  
                
                
                0
     0           
        
Багаторічні насадження             170
                
                
                
  0     0         
          
Інші основні засоби             180
                
                
                
  0     0         
          
Бібліотечні фонди             190 
                
                
                
 0     0          



Природні ресурси             220 
                
                
                
 0     0          
         
Інвентарна тара             230 
                
                
                
 0     0          
         
Предмети прокату             240 
                
                
                
 0     0          
         
Інші необоротні матеріальні активи           
  250              
                
                
    0     0       
            
Разом             260   46 974
     26 786   0     0   
  0   33     33   1 173   
  0     0     0   46 941 
    27 926   0     0   0 
    0   
                
                
                
                
                
       
З рядка 260 графа 14             
    вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством 
обмеження права власності            
                
                
          (261)      
          
                
 вартість оформлених у заставу основних засобів        
                
                
              (262)  
  11349            
                



                
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів       
                
                
               (2641) 
               
З рядка 260 графа 8              
   вартість основних засобів, призначених для продажу      
                
                
                (265)
                
                
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій    
                
                
                
  (2651)              
  
З рядка 260 графа 5              
   вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування  
                
                
                
    (266)            
    
                
                
                
                
                
       
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду        
                
                
                
               (267) 
               
З рядка 260 графа 15             
    знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  
                
                
                
    (268)            
    
З рядка 105 графа 14             
    вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю  
                
                
                



             
Найменування показника             
             Код рядка  
 За рік       На кінець року      
 Найменування показника            
                
 Код рядка   Доходи      Витрати   
   
1                
          2   3   
    4       1     
                
        2   3     
 4      
Капітальне будівництво             
             280   
       319       А. Інші операційні 
доходи і витрати              
               440 
              
Придбання (виготовлення) основних засобів          
                290
                
 Операційна оренда активів           
                
                 
Придбання (виготовлення) інших необоротних          
                
 300               
  Операційна курсова різниця          
                
   450   4      12    
  
матеріальних активів             
                
              Реалізація інших 
оборотних активів              
               460 
  18      18      
Придбання (створення) нематеріальних активів         
                
 310               
  Штрафи, пені, неустойки           
                
  470         179      
Придбання (вирощування) довгострокових           
                320
                
 Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного      
                



            
Разом                
          340   0   
    319       у тому числі:    
                
         491   Х    
        
З рядка 340 графа 3              
                
             відрахування до резерву 
сумнівних боргів              
                
              
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)        
                
                
   непродуктивні витрати і втрати         
                
    492   Х         
   
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)       
                
                
    Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:    
                
         500       
        
                
                
           асоційовані підприємства  
                
                
          
IV. Фінансові інвестиції              
                
              дочірні 
підприємства              
               510 
              
Найменування показника             
        Код    За рік     
 На кінець року            
 спільну діяльність             
                520
               
                
     рядка         довгострокові
      поточні       В. Інші фінансові 
доходи і витрати              
               530 



участі в капіталі в:              
                
             Фінансова оренда активів
                
             550   
            
асоційовані підприємства             
                
              Інші фінансові 
доходи і витрати              
               560 
              
дочірні підприємства             
        360        
              Г. Інші доходи і 
витрати               
              570  
             
спільну діяльність              
       370         
             Реалізація фінансових 
інвестицій               
                
             
Б. Інші фінансові інвестиції в:            
                
               Доходи від 
об'єднання підприємств             
                580
               
частки і паї у статутному капіталі інших          
           380     
                
 Результат оцінки корисності           
                
  590               
підприємств               
                
            Неопераційна курсова різниця
                
             600   
            
акції                
     390           
           Безоплатно одержані активи 
                
            610    
     Х      
облігації               
      400          



 Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)    
                
               (631) 
         
                
                
           Частка доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами   
                
                (632)
        %  
З рядка 045 графа 4 Балансу             
   Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:      
                
       З рядків 540 - 560 графа 4      
      фінансові витрати, уключені до собівартості продукції  
                
    (633)          
                за 
собівартістю               
      (421)          
          основної діяльності    
                
            
                за 
справедливою вартістю              
       (422)        VI. Грошові 
кошти                
                
             
                за 
амортизованою собівартістю             
        (423)       
 Найменування показника             
                
  Код     На кінець року         
  
                
                
                
                
         рядка        
       
З рядка 220 графа 4 Балансу             
   Поточні фінансові інвестиції відображені:        
                
     1            
                
   2     3           
                за 



        (426)        Інші 
рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)           
                
    660             
  
                
                
           Грошові кошти в дорозі   
                
            670     
          
                
                
           Еквіваленти грошових коштів  
                
             680    
           
                
                
           Разом      
                
         690     0   
       
                
                
           З рядка 070 гр. 4 Балансу   
           Грошові кошти, використання яких 
обмежено                 
       (691)         
VII. Забезпечення і резерви            
                
                
                
                
           
Види забезпечень і резервів            
                
      Код рядка    Залишок на початок року  
     Збільшення за звітний рік        
      Використано у звітному році      
 Сторновано невикористану суму у звітному році       Сума 
очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення   
      Залишок на кінець року     
                
                
             нараховано (створено)
       додаткові відрахування      
                
             
1                



            720    
                
                
            0     
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань      
                
            730    
                
                
            0     
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію        
                
          740      
                
                
          0     
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів   
                
               750 
                
                
               0 
    
                
                
  760              
                
                
  0     
                
                
  770              
                
                
  0     
Резерв сумнівних боргів             
                
     775    40       
                
                
     40     
Разом                
                
  780    476       91   
    0       251     
  0       0       
  316     
                
                
                



             Код рядка  
 Всього на кінець року     у т. ч. за строками непогашення   
            
                
               збільшення 
чистої вартості реалізації*      уцінка       
                
            до 12 місяців   
  від 12 до 18 місяців     від 18 до 36 місяців     
1                
      2   3      4 
     5      1     
                2
   3     4     5   
  6     
Сировина і матеріали             
         800   363    
              Дебіторська 
заборгованість за товари, роботи,            
          940   7354   
  7354               
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі           
            810    
                
 послуги              
                
              
вироби               
                
            Інша поточна дебіторська 
заборгованість              
       950   9     9 
              
Паливо               
       820   3      
                
                
                
        
Тара і тарні матеріали             
         830       
                
                
                
          
Будівельні матеріали             
         840       
              Списано у звітному 
році безнадійної дебіторської заборгованості           
                



              
Поточні біологічні активи             
         870       
                
                
                
          
Малоцінні та швидкозношувані предмети          
            880   25 
                
 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами      
                
             (952)   
       
Незавершене виробництво            
          890   84   
                
                
                
           
Готова продукція              
        900        
                
                
                
         
Товари               
       910         
                
                
                
        
Разом                
      920   478      0 
     0      X. Нестачі і втрати від псування 
цінностей                
                
             
З рядка 920 графа 3            Балансова вартість 
запасів:                
                
 Найменування показника            
                
      Код рядка   Сума       
            відображених за чистою вартістю 
реалізації                
         (921)       
                
                
             



                
      (924)        Визнано 
заборгованістю винних осіб у звітному році          
                
        970        
  
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)       
                
             (925)   
     Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на  
                
                
 980          
З рядка 275 графа 4           Балансу запаси, 
призначені для продажу             
           (926)     
   кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)     
                
                
       
                
                
                
                
                
       
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".     
                
                
                
                
                
   
                
                
                
                
                
       
XI. Будівельні контракти              
                
              XIII. Використання 
амортизаційних відрахувань             
                
                
Найменування показника             
                
   Код рядка   Сума       
 Найменування показника            
                



Заборгованість на кінець звітного року:           
                
               
 Використано за рік - усього           
                
       1310          
валова замовників              
                
  1120           в тому числі на: 
                
                
 1311          
валова замовникам              
                
  1130           будівництво об'єктів
                
                
            
з авансів отриманих             
                
   1140   718        придбання 
(виготовлення) та поліпшення основних засобів         
                
         1312       
   
Сума затриманих коштів на кінець року          
                
      1150          
 з них машини та обладнання           
                
       1313          
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами   
                
             1160   
        придбання (створення) нематеріальних активів 
                
                
 1314          
                
                
           погашення отриманих на капітальні 
інвестиції позик              
                
    1315          
                
                
                
                
             1316   
       



                2
   3             
                
                
       
Поточний податок на прибуток            
                
    1210   23         
                
                
           
Відстрочені податкові активи:            
                
    1220            
                
                
           
на початок звітного року             
                
                
                
                
          
на кінець звітного року             
                
   1225             
                
                
          
Відстрочені податкові зобов'язання:           
                
     1230   2667        
                
                
            
на початок звітного року             
                
                
                
                
          
на кінець звітного року             
                
   1235   2583          
                
                
          
Включено до Звіту про фінансові результати - усього        
                
        1240   -61     



                
           
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів        
                
        1242        
                
                
               
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань       
                
         1243   -84    
                
                
                
Відображено у складі власного капіталу - усього         
                
       1250         
                
                
              
у тому числі:               
                
 1251               
                
                
        
поточний податок на прибуток            
                
                
                
                
           
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів        
                
        1252        
                
                
               
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань       
                
         1253       
                
                
                
                
                
                
                
                
       



          Код рядка   
 Обліковуються за первісною вартістю          
                
              Обліковуються за 
справедливою вартістю             
       
                
           залишок на початок року  
      надійшло за рік    вибуло за рік   
     "нарахо- 
вано аморти- 
зації за рік"    "втрати від змен- 
шення корис- 
ності"    "вигоди від віднов- 
лення корис- 
ності"    залишок на кінець року        залишок на 
початок року    "надійш- 
ло за рік"    "зміни вартос- 
ті за рік"    вибуло за рік    залишок на кінець року    
                
           "первіс- 
на вартість"    "накопи- 
чена аморти- 
зація"        "первіс- 
на вартість"    "накопи- 
чена аморти- 
зація"               
 "первіс- 
на вартість"    "накопи- 
чена аморти- 
зація"                
        
1                
       2    3    4 
   5    6    7    8 
   9    10    11    12 
   13    14    15    16 
   17    
"Довгострокові біологічні активи  
- усього"               
        1410    0    0
    0    0    0    0
    0    0    0    0
    0    0    0    0
    0    
в тому числі:               
                
                
                
                



багаторічні насадження             
          1413      
                
              0  
  0              
      0    
                
       1414         
                
           0    0 
                
   0    
інші довгострокові біологічні активи           
            1415    
                
                0
    0            
        0    
"Поточні біологічні активи  
- усього"               
        1420    0    Х
    0    0    Х    Х
    0    0    0    Х
    0    0    0    0
    0    
  в тому числі:              
                
                
                
                
         
тварини на вирощуванні та відгодівлі           
            1421    
    Х            Х
    Х            0
    Х            
        0    
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)  
                
     1422        Х   
         Х    Х   
         0    Х   
                
 0    
                
       1423        Х 
           Х    Х 
           0    Х 
                
   0    



                
                
                
                
       
З рядка 1430 графа 5 і графа 14            
    вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування 
                
                
          (1431)      
                
      
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)      
                
      
З рядка 1430 графа 11 і графа 17            
    балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені 
законодавством обмеження права власності          
                
                
 (1433)               
             
                
                
                
                
                
       
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових 
біологічних активів              
                
                
                
                
          
                
                
                
                
                
       
Найменування показника             
                Код 
рядка    Вартість первісного визнання      "Витрати, пов'язані 
з біологічними перетво- 



 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      
у тому числі:               
                
                
                
                
        
зернові і зернобобові             
                1510
          (     ) 
      (     )     
        (     ) 0  
    0      
з них:                
             1511   
       (     )    
   (     )        
     (     ) 0     
 0      
пшениця               
                
                
                
                
        
соя                
             1512   
       (     )    
   (     )        
     (     ) 0     
 0      
соняшник               
              1513  
        (     )   
    (     )       
      (     ) 0    
  0      
ріпак                
             1514   
       (     )    



      (     ) 0    
  0      
плоди (зерняткові, кісточкові)            
                
 1517          (     )
       (     )    
         (     ) 0 
     0      
інша продукція рослинництва            
                
 1518          (     )
       (     )    
         (     ) 0 
     0      
додаткові біологічні активи рослинництва          
                
   1519          (   
  )       (     )  
           (     )
 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      
з нього:               
              1531  
        (     )   
    (     )       
      (     ) 0    
  0      
великої рогатої худоби             
                
                
                
                



вовна                
             1534   
       (     )    
   (     )        
     (     ) 0     
 0      
яйця                
             1535   
       (     )    
   (     )        
     (     ) 0     
 0      
інша продукція тваринництва            
                
 1536          (     )
       (     )    
         (     ) 0 
     0      
додаткові біологічні активи тваринництва          
                
   1537          (   
  )       (     )  
           (     )
 0      0      
продукція рибництва             
                1538
          (     ) 
      (     )     
        (     ) 0  
    0      
                
             1539   
       (     )    
   (     )        
     (     ) 0     
 0      
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом      
                
       1540    0     
 ( 0    ) 0      ( 0  
  ) 0      0      ( 0
    ) 0      0      
                
                
                
                
                
       
                
                



             Онишко А.Ф. 
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