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.
виконавчий директор

Романський Валерiй Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
28.04.2012

М.П.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
Публiчне акцiонерне
товариство "Київський завод
шампанських вин
"Столичний"

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне
товариство

1.2. Організаційно-правова форма емітента
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

30373419
04073, мiсто Київ, Сирецька,
27

1.4. Місцезнаходження емітента
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0442772500 2772544

1.6. Електронна поштова адреса емітента

roman.zadorogniy@sekt.kiev.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

28.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація
опублікована у

газета "Вiдомостi ДКЦПФР" №77(1330)

24.04.2012

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.sovetskoe.com/info
(адреса сторінки)

Зміст

в мережі Інтернет

28.04.2012
(дата)

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

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

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів
за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва)
30. Примітки

У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї не заповненi наступнi роздiли звiту: Вiдомости
щодо належностi емiтента до будь яких об'єднань пiдприємств - емiтент не належить
до будь яких об'єднань пiдприємств; Iнформацiя про рейтингове агентство - у

звiтному перiодi рейтингова оцiнка не проводилась; Iнформацiя про органи
управлiння емiтента - iнформацiю про органи управлiння емiтента акцiонернi
товариства не надають; Iнформацiя про облiгацiї емiтента - за звiтнiй перiод випуск
облiгацiй не здiйснювався; Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - за
звiтнiй перiод товариство iншi цiннi папери не випускало; Iнформацiя про похiднi
цiннi папери - за звiтнiй перiод випуск похiдних цiнних паперiв не реєструвався;
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - за звiтнiй перiод
викуп власних акцiй не вiдбувався; Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних
паперiв - у зв'язку з тим, що акцiї товариства iснують в бездокументарнiй формi
сертифiкати цiнних паперiв товариством не видавались; Iнформацiя про гарантiї
третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - за звiтнiй перiод емiтент
не випускав боргових цiнних паперiв; Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом
зiтного року не виникала; Iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв
ФОН пiдприємство не випускало; Iнформацiя про ФОН та пов'язана з ними
iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску
сертифiкатiв ФОН; Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi) - за звiтнiй перiод не складалась;
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва) - цiльовi облiгацiї емiтентом не випускались, звiт про
стан об'єкта нерухомостi не надається.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Київський завод шампанських
вин "Столичний"

3.1.2. Скорочене найменування (за
наявності)

ПАТ "КЗШВ "Столичний"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

04073

3.1.5. Область, район

Подiльський

3.1.6. Населений пункт

мiсто Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

Сирецька, 27

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 221340

3.2.2. Дата державної реєстрації

14.04.1999

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Подiльська районна в мiстi Києвi даржавна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний
капітал (грн.)

148500.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал
(грн.)

148500.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у

Публiчне акцiонерне товариство "Банк Форум"

національній валюті
3.3.2. МФО банку

322948

3.3.3. Поточний рахунок

26001300065650

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

Публiчне акцiонерне товариство "Банк Форум"

3.3.5. МФО банку

322948

3.3.6. Поточний рахунок

26001300065650

3.4. Основні види діяльності
15.93.0

Виробництво виноградних вин

51.34.0

Оптова торгiвля напоями

52.25.0

Роздрiбна торгiвля алкогольними та iншими напоями

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Лiцензiя на виробництво алкогольних напоїв
(виноробна продукцiя)

430

12.08.2009

Департамент
САТ ДПС
України

11.08.2014

Термiн дiї лiцензiї буде продовжено

Опис

Лiцензiя на право оптової торгiвлi
алкогольними напоями, крiм сидру та перрi
(без додання спирту)
Опис

Лiцензiя на право роздрiбної торгiвлi
алкогольними напоями

Опис

Лiцензiя на право здiйснення експорту
алкогольних напоїв

005295

23.12.2011

Департамент
САТ ДПС
України

24.12.2016

Термiн дiї лiцензiї буде продовжено

1226566400996

13.02.2012

РУ
Департаменту
САТ ДПС
України у м.
Києвi

12.02.2013

Термiн дiї лiцензiї буде продовжено

900000300063

19.05.2011

Мiнiстерство
економiки
України

09.09.2014

Термiн дiї лiцензiї буде продовжено

Опис

Лiцензiя на право здiйснення iмпорту
алкогольних напоїв

1100000600044

Опис

Дозвiл на розмiщення вiдходiв у 2012 роцi

Опис

Дозвiл на початок експлуатацiї об'єкта

Опис

Дозвiл на початок експлуатацiї об'єкта

Опис

Дозвiл на початок роботи пiдвищеної
небезпеки

Мiнiстерство
економiки
України

01.08.2016

Термiн дiї лiцензiї буде продовжено

Опис

Лiцензiя на придбання, зберiгання, реалiзацiю
(вiдпуск), використання перекурсорiв (списку
2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв,
психотропних речовин i прекурсорiв"

02.08.2011

серiя АВ
582728

24.05.2011

Державний
комiтет
України з
питань
контролю за
наркотиками

22.07.2015

Термiн дiї лiцензiї буде продовжено

8038500000010

03.06.2011

Державне
управлiння
охорони
навколишнього
природного
середовища в
м. Києвi

30.12.2012

Термiн дiї дозволу буде подовжено

339.10.3015.93.0

09.02.2010

Державний
комiтет
України з
промислової
безпеки,
охорони працi
та гiрничого
нагляду

08.02.2013

Термiн дiї дозволу буду продовжено

3586.10.3015.93.0

19.10.2010

Державний
комiтет
України з
промислової
безпеки,
охорони працi
та гiрничого
нагляду

19.10.2013

Термiн дiї дозволу буде продовжено

1903.09.3015.93.0

06.07.2009

Державний
комiтет

06.07.2012

України з
промислової
безпеки,
охорони працi
та гiрничого
нагляду
Термiн дiї дозволу буде продовжено

Опис

дозвiл на здiйснення зберiгання, використання
небезпечної речовини (кислота соляна)

300/38

8038500000010

УКр-769-Кiє

41999

Опис

31.10.2013

05.01.2012

Державне
управлiння
охорони
навколишнього
природного
середовища

30.04.2012

Термiн дiї дозволу буде продовжено

Опис

Дозвiл на працевлаштування

11.05.2011

Державне
управлiння
охорони
навколишнього
природного
середовища в
м. Києвi

Термiн дiї дозволу буде продовжено

Опис

Дозвiл на спецiальне водокористування

05.09.2013

Термiн дiї дозволу буде продовжено

Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

11.05.2011

Державне
управлiння
охорони
навколишнього
природного
середовища в
м. Києвi

04.02.2011

Державний
центр
зайнятостi
мiнiстерства
працi та
соцiальної
полiтики
України

Термiн дiї дозволу буде продовжено

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

04.02.2013

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

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Хенкель енд Ко.
Зекткеллерай Гез.
м.б.Х. (Henkell &
Co. Sektkellerei
GmbH)

FN 95442g

1100АвстрiяВiденьХiмбергерштрассе,
28

89.535300000000

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"СФЕРА КАПIТАЛ"

31957509

01025Українам. Київпров.
Рильського, 6

0.064000000000

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної
особи

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

154 особи

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
10.400700000000

Усього

100.000000000000

* Не обов'язково для заповнення.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв складає 377 працiвникiв. Середня чисельнiсть працiвникiв,
якi працюють за сумiцниством - вiдсутнi. Середня кiлькiсть працiвникiв, що працюють за цивiльноправовми угодами - 38 осiб. Середня численнiсть працiвникiв, якi працюють неповний робочий день - 7 осiб.
Середньооблiкова кiлькiсть позаштатних працiвникiв - вiдсутнi. Фонд оплати працi складає 29916,8 тис. грн.
У зв'язку зi скороченням чисельностi працiвникiв, розмiр фонду оплати працi у 2011 роцi зменшився у
порiвняннi з 2010 роком на 1383,5 тис. грн. Кадрова полiтика пiдприємства: У рамках стратегiї розвитку
персоналу реалiзуються програми пiдвищення квалiфiкацiї й проведення тренiнгiв та семiнарiв,
спрямованих на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв. Велика увага придiляється пiдбору й навчанню
персоналу. Крiм цього, за рiшенням керiвництва Товариства виплачуються грошовi премiї, заохочувальнi
виплати та грошовi допомоги у вiдповiдностi до положень колективного договору.

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

член Наглядової ради

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

Хенкель енд Ко. Зекткеллерай Гез. м.б.Х. (Henkell & Co
Sektkellerei GmbH)

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який

FN 95442g

видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

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

На посаду переобрано на загальних зборах акцiонерiв, що
вiдбулися 20.04.2011р. в зв'язку з приведення дiяльностi
емiтента до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Здiйснює повноваження та виконує обов'язки через
представника - фiзичну особу, в об'ємi та порядку визначених у
Статутi пiдприємства та положеннi "Про Наглядову раду
товариства". На виконуючого обов'язки члена Наглядової ради,
призначеного акцiонером - юридичною особою,
розповсюджуються тi ж самi права та зобов'язання, що i на
члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради є посадовими
особами органiв управлiння Товариства та несуть
вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень. Члени Наглядової
ради не можуть бути членами виконавчого органу Товариства i
Ревiзiйної комiсiї. Наглядова рада, з метою виконання
покладених на неї обов'язкiв, має право: - отримувати
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти
правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його
дiяльностi; - залучати експертiв до аналiзу окремих питань
дiяльностi Товариства. - вчиняти будь-якi iншi дiї необхiднi для
вирiшення питань вiднесених до її компетенцiї Наглядова рада
не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Дирекцiї
Товариства. Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у
тому числi у натуральнiй формi.

6.1.1. Посада

член Наглядової ради

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

Бернадський Артур Борисович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

405809634 28.12.2005 Мiсцевою радою м. Бiкенбах

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

Вища, Запорiжський машинобудiвничий iнститут, 1985р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

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

Працює в компанiї Хенкель енд Ко. Зекткеллерай КГ
(Нiмеччина, м. Вiсбаден) на посадi менеджера по роботi з
мережами.

6.1.8. Опис

Обраний на посаду на загальних зборах акцiонерiв, що
вiдбулися 20.04.2011р., в зв'язку з приведенням дiяльностi
емiтента у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства". Винагорода посадовiй особi не
сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi. Здiйснює
повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради у
вiдповiдностi до Статуту товариства та положення "Про

Наглядову раду товариства". Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Стажу керiвної роботи не
має. На даний момент часу працює в компанiї Хенкель енд Ко.
Зекткеллерай КГ (Нiмеччина, м. Вiсбаден) на посадi менеджера
по роботi з мережами.
6.1.1. Посада

член Наглядової ради

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

Брокемпер Андреас

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

402664409 23.02.2006 Федеративною Республiкою Нiмеччини

6.1.4. Рік народження**

1969

6.1.5. Освіта**

Вища, факультет економiки i управлiння унiверситету м.
Падеборн, 1994р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

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

Член ради директорiв компанiї Хенкель енд Ко. Зекткеллерай
КГ (Нiмеччина, м. Вiсбаден).

6.1.8. Опис

Обраний на посаду на Загальних зборах акцiонерiв, що
вiдбулися 20.04.2011р., у зв'язку з приведенням дiяльностi
емiтента до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Здiйснює повноваження та виконує обов'язкичлена Наглядової
ради у вiдповiдностi до Статуту товариства та положення про
"Наглядову раду товариства". Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода посадовiй
особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi. На
даний момент часу обiймає посаду члена ради директорiв у
компанiї Хенкель енд Ко. Зекткеллерай КГ (Нiмеччина, м.
Вiсбаден).

6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

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

Касьяненко Олег Всеволодович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

СН 008560 30.05.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м.
Києвi

6.1.4. Рік народження**

1978

6.1.5. Освіта**

Вища, Київський державний унiверситет технологiй та дизайну,
2000р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Техномет
Iнтернешнл" - директор.

6.1.8. Опис

Обраний на посаду на загальних зборах акцiонерiв, що
вiдбулися 20.04.2011р., у зв'язку з приведенням дiяльностi
емiтента до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Здiйснює повноваження та виконує обов'язки у вiдповiдностi до

Статуту товариства та положення "Про ревiзiйну комiсiю".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у
натуральнiй формi. На теперiшнфй час обiймає посаду
начальника вiддiлу контролiнгу на ПАТ "КЗШВ "Столичний".
6.1.1. Посада

член Ревiзiйної комiсiї

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

Бьорзе Ян-Хендрiк

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

NL 6127893 25.08.2006 Генеральним консульством Королiвства
Нiдерланди у Франкфуртi-на-Майнi

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

Вища, факультет економiки i управлiння при вищий школi Райн
Майн Бiзнес школи Вiсбадена, 2008р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

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

Компанiя Хенкель & Ко. Зекткеллерай КГ (Нiмечинна, м.
Вiсбаден), менеджер з придбання та контролiнгу
капiталовкладень.

6.1.8. Опис

Обраний на посаду на загальних зборах акцiонерiв, що
вiдбулися 20.04.2011р., у зв'язку з приведенням дiяльностi
емiтента до вимог Закона України "Про акцiонернi товариства".
Здiйснює повноваження та виконує обов'язки у вiдповiдностi до
Статуту товариства та положення "Про ревiзiйну комiсiю".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у
натуральнiй формi. На теперiшнiй час працює в компанiя
Хенкель & Ко. Зекткеллерай КГ (Нiмечинна, м. Вiсбаден) на
посадi менеджера з придбання та контролiнгу капiталовкладень.

6.1.1. Посада

член Ревiзiйної комiсiї

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

Лензiон Валентин Йосипович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

СН 730414 24.02.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.
Києвi

6.1.4. Рік народження**

1952

6.1.5. Освіта**

Вища, Київський технологiчний iнститут харчової
промисловостi, 1978р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

25

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

Закрите акцiонерне товариство "Київський завод шампанських
вин "Столичний" - начальник технiчного вiддiлу.

6.1.8. Опис

Переобрано на посаду на загальних зборах акцiонерiв, що
вiдбулися 20.04.2011р., у зв'язку з приведенням дiяльностi
емiтента у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства". Здiйснює повноваження та виконує

обов'язки у вiдповiдностi до Статуту товариства та положення
"Про ревiзiйну комiсiю товариства". Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода посадовiй
особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi. На
даний час працює на посадi головного iнженера ПАТ "КЗШВ
"Столичний" (Київ, Україна).
6.1.1. Посада

генеральний директор

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

Баатц Ерлфрiд

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

D С32Т3V7GL 16.06.2009 Мiською радою м. IНГЕЛЬХАЙМ
АМ РАЙН

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

Вища, Унiверситет Аугсбурга, 1981р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

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

член ради директорiв компанiї Хенкель & Ко. Зекткеллерай КГ
(Нiмечинна, м. Вiсбаден).

6.1.8. Опис

Переобрано на посаду на загальних зборах акцiонерiв, що
вiдбулися 20.04.2011р., у зв'язку з приведенням дiяльностi
емiтента до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Здiйснює повноваження та виконує обов'язки у вiдповiдностi до
Статуту товариства та положення "Про дирекцiю товариства".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Згода на публiкацiю розмiру винагороди не надавалась. На
теперiшнiй час обiймає посаду члена ради директорiв компанiї
Хенкель & Ко. Зекткеллерай КГ (Нiмечинна, м. Вiсбаден).

6.1.1. Посада

виконавчий директор

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

Романський Валерiй Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

СК 001384 13.06.1995 Мiським вiддiлом № 2 Бiлоцеркiвського
МУГУ МВС України в Київськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1976

6.1.5. Освіта**

Вища, нацiональна академiя управлiння, 1998р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

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

Закрите акцiонерне товариство "Київський завод шампанських
вин "Столичний" - перший заступник виконавчого директора.

6.1.8. Опис

На посаду переобраний на загальних зборах акцiонерiв, що
вiдбулися 20.04.2011р., у зв'язку з приведенням дiяльностi
емiтента до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Здiйснює повноваження та виконує обов'язки у вiдповiдностi до
Статуту товариства та положення "Про дирекцiю товариства".
Представляє iнтереси товариства без довiреностi. Згода на
публiкацiю розмiру винагороди не надавалась. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Музичук Мар'яна Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

КС 249677 07.02.2003 Сокальськтм РВ УМВС України у
Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1986

6.1.5. Освіта**

Вища, Київський нацiональний торгово-економiчний
унiверситет, 2007р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

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

ЗАТ "КЗШВ "Столичний", заступник головного бухгалтера.

6.1.8. Опис

Призначена на посаду 17.08.2009р. (наказ 252-0 вiд
17.08.2009р.). Забезпечує ведення бухгалтерського облiку,
дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi
пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.
Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за
вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх
господарських операцiй. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та
працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку
оформлення та подання до облiку первинних документiв.
Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання
несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у
первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та
збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi
протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на
основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi
пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки
користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої
та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати
дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi
та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають
пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у
вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами
та iнструкцiями. За погодженням з власником (керiвником)
пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв,
передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими
кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює
контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та
ефективним використанням матерiальних, трудових та
фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi
iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi
матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд
нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Згода на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої
винагороди в томi числi в натуральнiй формi не надавалась.

* 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.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище,
ім'я, по
батькові
посадової
особи

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

Кількіс
Дата
внесення
до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

член
Наглядової
ради

Хенкель енд
Ко.
Зекткеллерай
Г.м.б.Х.
(Henkell & Co.
Sektkellerei
G.m.b.H.)

FN 95442g

53184

89.53530000000

53184

0

член
Наглядової
ради

Бернадський
Артур
Борисович

405 809634
28.12.2005
Мiсцева рада м.
Бiкенбах

1

0.00170000000

1

0

член
Наглядової
ради

Д-р Андреас
Брокемпер

402664409
23.02.2006
Федеративна
республiка
Нiмеччини

0

0.00000000000

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Касьяненко
Олег
Всеволодович

СН 008560
30.05.1995
Печерським РУ
ГУ МВС України
в.м. Києвii

0

0.00000000000

0

0

член
Ревiзiйної
комiсiї

Лензiон
Валентин
Йосипович

СН 730414
24.02.1998
Ватутiнським РУ
ГУ МВС України
в м. Києвi

31

0.05210000000

31

0

член
Ревiзiйної
комiсiї

Бьорзе ЯнХендрiк

NL 6127893
25.08.2006
Генеральним
консульством
Королiвства
Нiдерланди у
Франкфуртi-наМайнi

0

0.00000000000

0

0

Генеральний

Д-р Ерлфрiд

D C32T3V7GL

0

0.00000000000

0

0

директор

Баатц

16.06.2009
Мiською радою м.
IНГЕЛЬХАЙМ
АМ РАЙН

Виконавчий
директор

Романський
Валерiй
Олександрович

СК 001384
13.06.1995
Мiським вiддiлом
№2
Бiлоцеркiвського
МУГУ МВС
України в
Київськiй областi

Головний
бухгалтер

Музичук
Мар'яна
Iванiвна

КС 249677
07.02.2003
Сокальським РВ
УМВС України у
Львiвськiй областi
Усього

1

0.00170000000

1

0

0

0.00000000000

0

0

53218

89.59080000000

53218

0

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

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

Найменування
Ідентифікаційний
юридичної
код за ЄДРПОУ
особи
Хенкель енд
Ко.
Зекткеллерай
Гез. м.б.Х.
(Henkell & Co
Sektkellerei
GmbH)
Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

FN 95442g

Місцезнаходження

Дата
внесення
до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

1100 Вiдень
Хiмбергерштрассе,
28

11.06.1958

53184

89.53530000000

53184

Дата
внесення
до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

53184

89.53530000000

53184

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

Усього

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних

чергові

позачергові

про
пред

про
пред

зборів*

X

Дата проведення

20.04.2011

Кворум зборів**

90.330000000000

Опис

Порядок денний Загальних зборiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2.
Обрання голови та секретаря Загальних зборiв. 3. Звiт Дирекцiї про фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк. Затвердження рiчного звiту за 2010. 4.
Звiт ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2010 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї. 5. Про фiнансовий
стан Товариства та затвердження балансу за 2010 рiк. 6. Про доходи, витрати i
фiнансовi результати дiяльностi Товариства, затвердження розподiлу прибутку та
покриття збиткiв за 2010 рiк. 7. Про змiну найменування Товариства в зв?язку з
приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України ?Про
акцiонернi товариства?. 8. Про затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї, з
метою приведення у вiдповiднiсть до вимог Закону України ?Про акцiонернi
товариства?. 9. Про затвердження ?Положення про загальнi збори Товариства?,
?Положення про Наглядову раду Товариства?, ?Положення про Ревiзiйну комiсiю
Товариства?, ?Положення про Дирекцiю Товариства?, в новiй редакцiї з метою
приведення у вiдповiднiсть до вимог Закону України ?Про акцiонернi товариства?. 10.
Про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Про обрання членiв
Наглядової ради Товариства. 12. Про затвердження умов договорiв з членами
Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв. 13. Про
вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Про обрання членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства. 15. Про вiдкликання членiв Виконавчого органу (Дирекцiї)
Товариства. 16. Про обрання членiв Виконавчого органу (Дирекцiї) Товариства.
Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного у встановлений термiн не
надходило. На зборах всi питання порядку денного були розглянутi. Результати
розгляду питань порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
Результати вiдкритого голосування: "за" - 53655 голосiв, що становить 100 % голосiв
присутнiх; "проти" ? 0 голосiв, що становить 0% голосiв присутнiх; "утримались" ? 0
голосiв, що становить 0% голосiв присутнiх; не були врахованi, в зв?язку з визнанням
бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% голосiв присутнiх. ВИРIШИЛИ:
Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у складi: Усенко
Iрина Володимирiвна, Коба Олена Сергiївна, Безверха Яна Вiкторiвна, Музичук
Тетяна Василiвна, Максимчук Анна Василiвна. 2. Обрання голови та секретаря
Загальних зборiв. Результати вiдкритого голосування: "за" - 53538 голоси, що
становить 99,78% голосiв присутнiх; "проти" - 117 голоси, що становить 0,22 %
голосiв присутнiх; "утримались" ? 0 голосiв, що становить 0 % голосiв присутнiх; не
були врахованi, в зв?язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв, що становить
0 % голосiв присутнiх. ВИРIШИЛИ: Обрати головою зборiв Задорожнього Р.О.,
секретарем Зборiв ? Сича Є.О. 3. Звiт Дирекцiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть
ЗАТ "КЗШВ "Столичний" за 2010 рiк. Затвердження рiчного звiту за 2010 рiк.
Результати вiдкритого голосування: "за" ? 52828 голосiв, що становить 98,46 %
голосiв присутнiх; "проти" - 827 голоси, що становить 1,54 % голосiв присутнiх;
"утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв присутнiх; не були врахованi, в
зв?язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв
присутнiх. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт за 2010 рiк. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї
про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ "КЗШВ
"Столичний" за 2010 рiк та затвердження її висновкiв. Результати вiдкритого
голосування: "за" - 52781 голосiв, що становить 98,37 % голосiв присутнiх; "проти" 874 голосiв, що становить 1,63 % голосiв присутнiх; "утримались" - 0 голоси, що
становить 0 % голосiв присутнiх; не були врахованi, в зв?язку з визнанням бюлетенiв
недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв присутнiх. ВИРIШИЛИ: Затвердити
висновки ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi ЗАТ "КЗШВ "Столичний" за 2010 рiк. 5. Про фiнансовий стан ЗАТ "КЗШВ
"Столичний" та затвердження балансу за 2010 рiк. Результати вiдкритого голосування:
"за" - 53093 голосiв, що становить 98,95 % голосiв присутнiх; "проти" - 562 голоси, що
становить 1,05 % голосiв присутнiх; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 %
голосiв присутнiх; не були врахованi, в зв?язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 0
голосiв, що становить 0 % голосiв присутнiх. ВИРIШИЛИ: Затвердити баланс ЗАТ

"КЗШВ "Столичний" за 2010 рiк. 6. Про доходи, витрати i фiнансовi результати
дiяльностi ЗАТ ?КЗШВ ?Столичний?, затвердження розподiлу прибуткiв та покриття
збиткiв за 2010 рiк. СЛУХАЛИ: Результати вiдкритого голосування: "за" - 52729
голосiв, що становить 98,27 % голосiв присутнiх; "проти" - 926 голосiв, що становить
1,73 % голосiв присутнiх; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв
присутнiх; не були врахованi, в зв?язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв,
що становить 0 % голосiв присутнiх. ВИРIШИЛИ: - Чистий прибуток за 2010 рiк не
розподiляти. - Дивiденди за пiдсумками 2010 року не виплачувати. - Весь чистий
прибуток Товариства за 2010 рiк спрямувати на розвиток Товариства. 7. Про змiну
найменування Товариства в зв?язку з приведенням дiяльностi Товариства у
вiдповiднiсть до Закону України ?Про акцiонернi товариства?. Результати вiдкритого
голосування: "за" - 53604 голосiв, що становить 99,90 % голосiв присутнiх; "проти" 51 голос, що становить 0,10 % голосiв присутнiх; "утримались" - 0 голосiв, що
становить 0 % голосiв присутнiх; не були врахованi, в зв?язку з визнанням бюлетенiв
недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв присутнiх. ВИРIШИЛИ: Змiнити
найменування Товариства з Закритого акцiонерного товариства ?Київський завод
шампанських вин ?Столичний? на Публiчне акцiонерне товариство ?Київський завод
шампанських вин ?Столичний?. 8. Про затвердження Статуту Товариства в новiй
редакцiї, з метою приведення у вiдповiднiсть до вимог Закону України ?Про
акцiонернi товариства?. Результати вiдкритого голосування: "за" - 53246 голосiв, що
становить 99,24 % голосiв присутнiх; "проти" - 409 голоси, що становить 0,76 %
голосiв присутнiх; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв присутнiх; не
були врахованi, в зв?язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв, що становить
0 % голосiв присутнiх. ВИРIШИЛИ: Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї.
Доручити Виконавчому директору Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства пiдписати Статут Публiчного акцiонерного товариства ?Київський завод
шампанських вин ?Столичний? у новiй редакцiї та вжити передбачених
законодавством України заходiв для його державної реєстрацiї. Визначити, що нова
редакцiя Статуту Товариства набирає чинностi для акцiонерiв товариства з моменту
прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про затвердження Статуту у новiй
редакцiї, а для третiх осiб ? з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту
Товариства. 9. Про затвердження ?Положення про Загальнi збори акцiонерiв
Товариства?, ?Положення про Наглядову раду Товариства?, ?Положення про
Ревiзiйну комiсiю Товариства?, ?Положення про Дирекцiю Товариства?, в новiй
редакцiї з метою приведення у вiдповiднiсть до вимог Закону України ?Про
акцiонернi товариства?. Результати вiдкритого голосування: "за" - 53076 голосiв, що
становить 98,92 % голосiв присутнiх; "проти" - 579 голосiв, що становить 1,08 %
голосiв присутнiх; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв присутнiх; не
були врахованi, в зв?язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв, що становить
0 % голосiв присутнiх. ВИРIШИЛИ: Затвердити у новiй редакцiї: ?Положення про
Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства ?Київський завод
шампанських вин ?Столичний?; ?Положення про Наглядову раду Публiчного
акцiонерного товариства ?Київський завод шампанських вин ?Столичний?;
?Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства ?Київський
завод шампанських вин ?Столичний?; ?Положення про Дирекцiю Публiчного
акцiонерного товариства ?Київський завод шампанських вин ?Столичний?; 10. Про
вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. Результати вiдкритого голосування:
"за" - 53603 голосiв, що становить 99,90 % голосiв присутнiх; "проти" - 52 голоси, що
становить 0,10 % голосiв присутнiх; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 %
голосiв присутнiх; не були врахованi, в зв?язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 0
голосiв, що становить 0 % голосiв присутнiх. ВИРIШИЛИ:Вiдкликати з посади члена
Наглядової ради Товариства компанiю ?Хенкель енд Ко. Зекткеллерай ГмбХ?
(?Henkell & Co. Sektkellerei GmbH?). 11. Про обрання членiв Наглядової ради
Товариства. Вiдповiдно до правил проведення кумулятивного голосування,
передбаченого Законом України ?Про Акцiонернi товариства?, загальна кiлькiсть
голосiв акцiонерiв, якi присутнi на загальних зборах становить 160965 голосiв.
Пiдрахованi таким чином голоси розподiленi акцiонерами при обраннi членiв
Наглядової ради Товариства таким чином: № п/п Перелiк кандидатiв у члени
Наглядової ради Кiлькiсть голосiв, якi вiддано за кандидата 1. компанiя ?Хенкель енд
Ко. Зекткеллерай ГмбХ? (?Henkell & Co. Sektkellerei GmbH?) 52963 2. Бернадський
Артур Борисович 52729 3. Др. Андреас Брокемпер 52729 Не вiддано за жодного з
кандидатiв 2544 голоси, що становить 1,58 % загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв

розрахованої для кумулятивного голосування, якi присутнi на Загальних зборах. Не
були врахованi, в зв?язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв, що становить
0 % голосiв присутнiх. ВИРIШИЛИ: Обрати Наглядову раду Товариства у кiлькостi 3х членiв: - компанiю ?Хенкель енд Ко. Зекткеллерай ГмбХ? (?Henkell & Co.
Sektkellerei GmbH?); - Бернадського Артура Борисовича; - Др. Андреаса Брокемпера.
12. Про затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та обрання особи,
уповноваженої на пiдписання договорiв. Результати вiдкритого голосування: "за" 53160 голосiв, що становить 99,08 % голосiв присутнiх; "проти" - 495 голосiв, що
становить 0,92 % голосiв присутнiх; "утримались" - 0 голоси, що становить 0 %
голосiв присутнiх; не були врахованi, в зв?язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 0
голосiв, що становить 0 % голосiв присутнiх. ВИРIШИЛИ:Укласти з кожним членом
Наглядової ради ПАТ ?Київський завод шампанських вин ?Столичний? договiр з
наступними умовами: Вид договору ? цивiльно-правовий; Форма договору ? проста
письмова; Порядок та умови оплати ? безоплатний; Термiн дiї ? три роки вiд дати
прийняття рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства. Права та
обов?язки члена Наглядової ради Товариства ? у вiдповiдностi до затвердженого
Загальними зборами акцiонерiв Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду
Товариства та дiючого законодавства. Доручити Генеральному директору Товариства
пiдписати договори з кожним iз членiв Наглядової ради у термiн, що не перевищує 10
календарних днiв вiд дати обрання кандидата членом Наглядової ради Товариства. 13.
Про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Результати вiдкритого
голосування: "за" - 53655 голосiв, що становить 100 % голосiв присутнiх; "проти" - 0
голосiв, що становить 0 % голосiв присутнiх; "утримались" - 0 голоси, що становить 0
% голосiв присутнiх; не були врахованi, в зв?язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв, що становить 0 % голосiв присутнiх. ВИРIШИЛИ:Вiдкликати з посади
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Бернадського Артура Борисовича та Лензiона
Валентина Йосиповича. 14. Про обрання членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства.
Вiдповiдно до правил проведення кумулятивного голосування, передбаченого
Законом України ?Про Акцiонернi товариства?, загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв,
якi присутнi на загальних зборах становить 160965 Пiдрахованi таким чином голоси
розподiленi акцiонерами при обраннi членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства таким
чином: № п/п Перелiк кандидатiв у члени Наглядової ради Кiлькiсть голосiв, якi
вiддано за кандидата 1. Касьяненко Олег Всеволодович 52729 2. Ян-Хендрiк Бьорзе
52885 3. Лензiон Валентин Йосипович 53242 Не вiддано за жодного з кандидатiв 2109
голоси, що становить 1,31 % загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв розрахованої для
кумулятивного голосування, якi присутнi на Загальних зборах. Не були врахованi, в
зв?язку з визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв
присутнiх. ВИРIШИЛИ:Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у кiлькостi 3-х членiв: Касьяненка Олеаг Всеволодовича; - Яна-Хендрiка Бьорзе; - Лензiона Валентина
Йосиповича. 15. Про вiдкликання членiв Виконавчого органу (Дирекцiї) Товариства.
Результати вiдкритого голосування: "за" - 53655 голосiв, що становить 100 % голосiв
присутнiх; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв присутнiх; "утримались" ? 0
голосiв, що становить 0 % голосiв присутнiх; не були врахованi, в зв?язку з визнанням
бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв присутнiх.
ВИРIШИЛИ:Вiдкликати членiв Виконавчого органу (Дирекцiї) Товариства у складi
Генерального директора Дирекцiї Товариства доктора Елфрiда Баатца та Виконавчого
директора Дирекцiї Товариства Романського Валерiя Олександровича. 16. Про
обрання членiв Виконавчого органу (Дирекцiї) Товариства. Результати вiдкритого
голосування: "за" - 52904 голосiв, що становить 98,60 % голосiв присутнiх; "проти" 730 голосiв, що становить 1,36 % голосiв присутнiх; "утримались" - 0 голосiв, що
становить 0 % голосiв присутнiх; не були врахованi, в зв?язку з визнанням бюлетенiв
недiйсними - 21 голос, що становить 0,04 % голосiв присутнiх. ВИРIШИЛИ:Обрати
членiв Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї у складi двох осiб термiном на
п?ять рокiв: Генеральний директор ? громадянин ФРН доктор Ерлфрiд Баатц.
Виконавчий директор ? громадянин України Романський Валерiй Олександрович.
Ерлфрiду Баатцу продовжити виконання обов?язкiв Генерального директора на
умовах дiючого Контракту до закiнчення його термiну та термiну дiї дозволу
Державного центру зайнятостi Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України на
працевлаштування. Пiсля продовження дiї дозволу Державного центру зайнятостi
Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України на працевлаштування, доручити
Наглядовiй радi Товариства переукладати трудовий контракт з доктором Елфрiдом
Баатцом на строк на який видано дозвiл та в межах строку, на який його обрано

Генеральним директором Товариства у вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. Романському Валерiю Олександровичу приступити до
виконання обов?язкiв на посадi Виконавчого директора з 20 квiтня 2011 року.
Доручити Наглядовiй радi Товариства укласти трудовий Контракт з Виконавчим
директором Товариства Романським В.О. термiном на п?ять рокiв.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що
передував звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів
На Загальних зборах акцiонерiв 20.04.2011р. були прийнятi рiшення дивiденди за
результатами звiтного та попереднього рокiв не виплачувати, весь чистий прибуток
спрямувати на розвиток Товариства.

Опис

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001мiсто КиївБ. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на

581322

цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 377-72-65

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Прийнято рiшення про затвердження депозитарiя згiдно з
Протоколом №13 вiд296.09.2008 р. на загальних зборах
акцiонерiв ЗАТ "КЗШВ "Столичний" у зв'язку з
дематерiалiзацiєй. Послуги надаються у вiдповiдностi до умов
Договору № Е-64 вiд 26.11.2008р.

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

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14305909

Місцезнаходження

01011мiсто КиївЛєскова, 9

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

376755

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.10.2007

Міжміський код та телефон

(044) 490-87-26

Факс

(044) 490-87-26

Вид діяльності

ведення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв

Опис

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в якостi зберiгача затверджено
на загальних зборах акцiонерiв Протокол № 13 вiд29.09.2008р. у
зв'язку з дематерiалiзацiєю випуску акцiй товариства. Послуги
надаються у вiдповiдностi до Договору № 79-10/08-569-Ю.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Мазар"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32829397

Місцезнаходження

01034м. КиївРейтарська, 20/24 кв. 2

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

3384

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

29.04.2004

Міжміський код та телефон

(044) 390-71-07

Факс

390-71-06

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мазар" здiйснило аудиторську
перевiрку товариства з метою надання аудиторського висновку
щодо фiнансової звiтностi товариства за 2011 р., складеної
вiдповiдно до українського законодавства з бухгалтерського
облiку та фiнансової звiтностi. Послуги надавались згiдно
договору № 01ST-261011 вiд 26.10.2011р.

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

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ
Україна"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20782312

Місцезнаходження

04053м. КиївАртема, 40

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

500113

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

15.12.2009

Міжміський код та телефон

(044)238-62-38

Факс

581-04-55

Вид діяльності

СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРIМ ЗАЛIЗНИЧНОГО,
НАЗЕМНОГО, ПОВIТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
(МОРСЬКОГО ВНУТРIШНЬОГО ТА IНШИХ ВИДIВ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖIВ ТА БАГАЖУ
(ВАНТАЖОБАГАЖУ)];

Опис

ПрАТ СК "ПЗУ Україна" надавало послуги зi страхування
майнових iнтересiв емiтента. Послуги надавались у
вiдповiдностi до договору страхування № 251.969175.0045
вiд01.01.2011р.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

3

560/10/1/99

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

07.07.1999

Опис

14.06.2001

252/10/1/2001

Опис

31.10.2008

438/1/08

Опис

31.10.2008

438/1/08

Опис

Найменування
Міжнародний
органу, що
ідентифікаційний
зареєстрував
номер
випуск

Тип
цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)
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Іменні
прості

Документарна
Іменні

2.500

Кільк
акц
(шту

8

370

На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля акцiями товариства не здiйснювалась. Акцiї то
фондових бiрж, iснували у документарнiй формi, дострокового погашення не було. Свiдоц
замiнено у зв?язку з додатковою емiсiєю. Мета додаткової емiсiї ? залучення додаткового
коштiв.

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

UA1001081009

Акції
Іменні
прості

Документарна
Іменні

2.500

594

На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля акцiями товариства не здiйснювалась. Акцiї то
фондових бiрж, iснували у документарнiй формi, дострокового погашення не було. Додатк
втратило чиннiсть у зв?язку з переведенням акцiй у без документарну форму iснування.

Державна
комiсiя з
цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA4000049928

Акції
Іменні
прості

Бездокументарна
Іменні

2.500

594

На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля акцiями товариства не здiйснювалась. Акцiї то
фондових бiрж, iснували у бездокументарнiй формi, дострокового погашення не було. Дод
втратило чиннiсть у зв?язку зi змiною найменування товариства згiдно Закону України ?П

Державна
комiсiя з
цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA4000049928

Акції
Іменні
прості

Бездокументарна
Іменні

2.500

594

На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля акцiями товариства не здiйснювалась. Акцiї то

фондових бiрж, iснують у бездокументарнiй формi, дострокового погашення не було. Дода

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі
злиття, поділ, приєднання,
перетворення, виділ)

Важливих подiй розвитку (в тому числi злиття, подiл,
приєднання, перетворення, видiл) за звiтний перiод не було.

Про організаційну структуру емітента,
дочірні підприємства, філії,
представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням
найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі у
відповідності з попереднім звітним
періодом

Виконавчим органом, що очолює органiзацiйну структуру
емiтента є дирекцiя (генеральний та виконавчий директора).
Генеральному та виконавчому директорам пiдпорядкованi
заступники за напрямками, яким в свою чергу пiдпорядкованi
виробничi пiдроздiли (цехи, служби та лабораторiя) та
функцiональнi пiдроздiли (управлiння та вiддiли).
Перспективою розвитку є продовження реалiзацiї проекту
модернiзацiї виробництва, розпочатої у 2007 роцi, метою якого
є досягнення максимального об'єму виробництва вина iгристого
в 25 млн. пляшок на рiк. Змiн в огранiзацiйнiй структурi в
порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації
з боку третіх осіб, що мали місце
протягом звітного періоду, умови та
результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб
протягом звiтного перiоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод
нарахування амортизації, метод оцінки
вартості запасів, метод обліку та
оцінки вартості фінансових інвестицій
тощо)

Бухгалтерський облiк на Товариствi здiйснювався згiдно iз
Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову
звiтнiсть в Українi" та затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв
України положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
(далi - П(С)БО).Облiкова полiтика застосовуввалась таким
чином, щоб фiнансовi звiти повнiстю узгоджувались з вимогами
Закону про бухгалтерський облiк та кожного конкретного
П(С)БО. Застосовувались перед усiм тi пiдходи та методи для
ведення бухгалтерського облiку i надання iнформацiї в
фiнансових звiтах, якi передбаченi П(С)БО i найбiльш
адаптованi до дiяльностi Товариства. Амортизацiя основних
засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв
нараховувалась прямолiнiйним методом iз застосуванням
мiнiмально допустимих строкiв. Нарахування амортизацiї
нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх
корисного використання, який встановлюється при визнаннi
цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), але не
бiльше 20 рокiв. Строк корисного використання встановлюється
окремо для кожного нематерiального активу.Амортизацiя
нематерiального активу нараховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу.Запаси вiдображались в
бухгалтерському облiку по первiснiй вартостi. При вiдпуску
запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку
використовувався метод ФIФО .Дебiторська заборгованiсть
визнавалась активом, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання
пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i її можливо
достовiрно визначити. В балансi дебiторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги, визнавалась по чистiй вартостi, що
дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням
резерву сумнiвних боргiв. Розмiр сумнiвної та безнадiйної

заборгованостi визначається виходячи iз платiжної можливостi
окремих дебiторiв.Поточнi зобов?язання включали кредити
банкiв, короткостроковi векселя виданi, кредиторську
заборгованiсть за товари, послуги, розрахунки по отриманим
авансам, розрахунки з бюджетом, розрахунки по страхуванню,
по оплатi працi.Поточнi зобов?язання вiдображались в балансi
по сумi погашення. Забезпечення формуються для забезпечення
майбутнiх витрат на виплату вiдпусток, трат матерiальних
цiнностей. Витрати в бухгалтерському облiку вiдображались
одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов?язань.
Витрати визнавались витратами певного перiоду одночасно з
визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.Доходи
класифiкуються в бухгалтерському облiку за такими групами:
дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї; iншi операцiйнi доходи;
фiнансовi доходи ; iншi доходи. Признання доходiв вiд
реалiзацiї готової продукцiї вiдбувається при умовi:
вiдвантаження готової продукцiї; отримання готової продукцiї
покупцем; вiрогiдностi оплати. Iнвентаризацiя активiв i
зобов'язань вiдповiдно до ст. 10 Закону про бухгалтерський
облiк та iнших нормативних документiв, зокрема Iнструкцiї з
iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв,
товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв
та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 11 серпня 1994 р. N 69.
Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО
АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2011 РIК
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН
"СТОЛИЧНИЙ" Власникам цiнних паперiв Керiвництву ПАТ
"Київський завод шампанських вин "Столичний" Нацiональнiй
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Ми провели
аудиторську перевiрку Балансу Публiчного акцiонерного
товариства "Київський завод шампанських вин "Столичний"
(далi- Товариство) станом на 31.12.2011р., Звiту про фiнансовi
результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний
капiтал та Примiток (усi звiти додаються) за рiк, який
закiнчився на зазначену дату. Управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї
фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку (далi - НП(С)БО) та за
такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал
визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки. Нашою вiдповiдальнiстю є
висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит
вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд
22.04.1993р. № 3125-XII та Мiжнародних стандартiв аудиту
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг, зокрема МСА 300 "Планування аудиту
фiнансової звiтностi", МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та
проведеннi аудиту", МСА 330 "Дiї аудита у вiдповiдь на оцiненi
ризики", МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту
щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у
звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi
параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора" та iншi МСА, якi вимагають вiд аудитора дотримання
вiдповiдних етичних вимог, а також зобов?язують аудитора
планувати й здiйснювати аудит з метою отримання достатньої
впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих
викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських

процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд
судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових
оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку
загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що
отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки. Облiкова система Товариства може
служити базою для складання фiнансової звiтностi. Перевiрка
проводилась за програмою: якiсть оформлення первинних
бухгалтерських документiв, iнвентаризацiй та облiкових
регiстрiв; вiдповiднiсть даних аналiтичного облiку даним
синтетичного облiку, звiтностi i первинним документам;
правильнiсть вiднесення витрат на собiвартiсть продукцiї та на
результати господарсько-фiнансової дiяльностi; стан
розрахункiв з дебiторами i кредиторами; ведення касових
операцiй, операцiй по руху коштiв, майна i джерел формування
коштiв; дотримання вимог дiючих нацiональних Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку та Плану рахункiв.
Перевiрка проводилась вибiрковим методом. При перевiрцi
використовувались данi головної книги, регiстрiв аналiтичного
та синтетичного облiку, матерiалiв iнвентаризацiй, первинних
документiв. Система облiку у Товариства забезпечує
регулярний збiр i обробку iнформацiї, що необхiдна для
складання фiнансової звiтностi. Товариство здiйснює ведення
бухгалтерського облiку вiдповiдно до принципiв i методiв,
передбачених нацiональними Положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк на Товариствi
ведеться автоматизованим методом з використанням
бухгалтерської програми "Унiверсал 7". Валюта балансу
Товариства станом на 31.12.2011р. пiдтверджується в сумi 204
472 тис. грн. Аудитори не були присутнiми пiд час проведення
iнвентаризацiї товарно-матерiальних запасiв, необоротних
активiв та розрахункiв Товариства станом на 31.12.2011р.,
оскiльки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв
Товариства. Однак, за допомогою здiйснення iнших процедур
аудитори отримали можливiсть пiдтвердити суму товарноматерiальних цiнностей, необоротних активiв та розрахункiв
вiдображених в балансi, станом на 31.12.2011р. На нашу думку,
за винятком коригувань, якi могли б бути необхiдними, якби ми
змогли перевiрити кiлькiсть товарно-матерiальних запасiв та
необоротних активiв та за наявностi звiрки з покупцями та
замовниками, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно в усiх
суттєвих аспектах вiдображають фiнансовий стан компанiї
станом на 31 грудня 2011 року, а також результат її дiяльностi
та рух грошових коштiв за 2011 рiк, звiту про рух грошових
коштiв за 2011 рiк, звiт про власний капiтал за 2011 року та
Примiток (усi звiти додаються) за рiк згiдно з нацiональними
Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi i
вiдповiдають законодавчим та нормативним вимогам. 1.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Перевiрка проводилась Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "П.С.П. Аудит", яке
здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про

включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4276,
виданого згiдно Рiшення Аудиторської Палати України № 201/3
вiд 23.04.2009р., аудитором Сушко Д.С. (сертифiкат серiя А №
005423 вiд 26.06.2003р.), аудитором Шульгою С.В. (сертифiкат
серiя А № 005102 вiд 28.02.2002р.). Мiсцезнаходження: 01135,
м. Київ, вул. Золотоустiвська, 23 А, /Лiтера М/; контактний
телефон (факс) - (044) 281-06-07, електронна адреса:
office@pspaudit.com.ua. Мiсце проведення аудиту: м. Київ, вул.
Сирецька, буд. 27. Дата видачi висновку: 30.03.2012р. 2.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА Повна назва
пiдприємства - Публiчне акцiонерне товариство "Київський
завод шампанських вин "Столичний". Код ЕДПРОУ: 30373419
Мiсцезнаходження згiдно установчих документiв: 040073, м.
Київ, вул. Сирецька, буд.27. Свiдоцтво про державну
реєстрацiю - № 096482 вiд 14.04.1999р. видане Подiльською
районною в мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю. Дата змiни
свiдоцтва про державну реєстрацiю у зв?язку зi змiною
найменування юридичної особи - 27.04.2011 р. (свiдоцтво серiї
А01 № 221340). Основнi види дiяльностi: - 15.93.0 виробництво
виноградних вин; - 51.34.0 оптова торгiвля напоями; - 52.25.0
роздрiбна торгiвля алкогольними та iншими напоями; - 15.98.0
виробництво мiнеральних вод та iнших безалкогольних напоїв.
27.04.2011р. була зареєстрована нова редакцiя Статуту на
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2011р.
(Протокол № 16). 3. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ
ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ Аудиторська
перевiрка проводилась на пiдставi договору № 34/03-2012 вiд
16.03.2012р. Дата початку перевiрки - 19 березня 2012 року.
Дата закiнчення перевiрки - 30 березня 2012 року. Перелiк
перевiреної фiнансової iнформацiї: 1. Форма № 1 "Баланс"
станом на 31.12.2011р.; 2. Форма № 2 "Звiт про фiнансовi
результати" за 2011 рiк; 3. Форма № 3 "Звiт про рух грошових
коштiв" за 2011 рiк; 4. Форма № 4 "Звiт про власний капiтал" за
2011 рiк.; 5. Форма № 5 "Примiтки до рiчної фiнансової
звiтностi" за 2011 рiк. 6. Форма № 6 "Додаток до примiток до
рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" за 2011
рiк. Вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть представленої
для перевiрки фiнансової звiтностi, точнiсть i повноту
вiдображення в первинних документах господарських i
фiнансових операцiй своєчаснiсть записiв в документах
синтетичного та аналiтичного облiку несе керiвництво
Товариства: Керiвник - Романський Валерiй Олександрович.
Головний бухгалтер - Музичук Мар"яна Iванiвна. Аудитори
несуть вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих
фiнансових звiтiв на пiдставi проведеної аудиторської
перевiрки. При проведеннi аудиторської перевiрки врахованi
вимоги "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв,
якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї
емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку",
затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. № 1528;
"Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої
позики)", затвердженi рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. №
1360; Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд
23.02.2006р. № 3480-IV (зi змiнами та доповненнями до нього);
Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993р.
№ 3125-XII (зi змiнами i доповненнями); Закону України "Про
державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" вiд
30.10.1996р. № 448/96-ВР, Закону України "Про акцiонернi
товариства" вiд 17.09.2008р. № 514-VI. Аудит проведено з
метою пiдтвердження фiнансової звiтностi Товариства, яка
надається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та

фондового ринку у складi рiчної iнформацiї емiтента. 4.
ЗМIСТОВНА ЧАСТИНА 4.1. ОБЛIК АКТИВIВ 4.1.1. ОБЛIК
ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ, НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ,
IНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВIВ ТА ЇХ ЗНОС
(АМОРТИЗАЦIЯ) На пiдставi наданих для перевiрки
документiв можна зробити висновок, що стан збереження та
облiк необоротних активiв ведеться вiдповiдно з вимогами
чинного законодавства. Iнвентаризацiя проводиться згiдно з
Iнструкцiєю про iнвентаризацiю основних засобiв,
нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей,
грошових коштiв та документiв i розрахункiв, затвердженою
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994р. № 69 зi
змiнами та доповненнями. Iнвентаризацiя на Товариствi
проводилась у вiдповiдностi затвердженого графiку, що
визначений в Наказi про облiкову полiтику № 19-П вiд
31.03.2011р. У проведеннi iнвентаризацiї аудитори участi не
приймали. Класифiкацiя, оцiнка, вибуття, амортизацiя
необоротних активiв вiдбувається в цiлому у вiдповiдностi до
вимог НП(С)БО 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000р. № 92 (зi змiнами
i доповненнями, далi - НП(С)БО 7) та НП(С)БО 8
"Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 18.10.1999р. № 242 (зi змiнами i
доповненнями, далi - НП(С)БО 8) i вiдповiдає встановленiй
облiковiй полiтицi на Товариствi. Бухгалтерський облiк
необоротних активiв здiйснюється iз застосуванням
субрахункiв, затверджених Планом рахункiв бухгалтерського
облiку активiв, капiталу, зобов"язань i господарських операцiй
пiдприємств i органiзацiй та вiдповiдає вимогам Iнструкцiї про
застосування Плану рахункiв, затвердженої наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. № 291 (зi
змiнами i доповненнями). Облiк нематерiальних активiв
Товариство здiйснює згiдно НП(С)БО 8. Облiк нематерiальних
активiв Товариства ведеться на рахунку 12 "Нематерiальнi
активи". Станом на 31.12.2011р. облiк здiйснювався по
субрахунках: 122 "Права користування майном"; 123 "Права на
комерцiйне позначення"; 125 "Авторське право та сумiжнi з ним
права"; 127 "Iншi нематерiальнi активи". Станом на 31.12.2011р.
первiсна вартiсть нематерiальних активiв Товариства складала 3
916,0 тис. грн. Товариство обрало прямолiнiйнiй метод
нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи. Сума
накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв складала 2
405,0 тис. грн., залишкова вартiсть 1 511,0 тис. грн. Операцiї з
основними засобами оформлюються документами, типовi
форми яких затвердженi наказом Мiнiстерства статистики
України "Про затвердження типових форм первинного облiку"
вiд 29.12.1995р. № 352. Облiк основних засобiв Товариства
здiйснюється у вiдповiдностi з НП(С)БО 7. Облiк основних
засобiв Товариства ведеться на рахунку 10 "Основнi засоби".
Данi аналiтичного облiку спiвпадають з даними синтетичного
облiку та вiдповiдають чинному законодавству. У вiдповiдностi
п. 4.1 Наказу "Положення про облiкову полiтику" № 19-П вiд
31.03.2011р., основнi засоби класифiкуються за вiдповiдними
групами, що вiдповiдають вимогам чинного законодавства.
Амортизацiя основних засобiв нараховувалася iз застосуванням
прямолiнiйного методу, що вiдповiдає вимогам НП(С)БО 7
?Основнi засоби?. Аудиторською перевiркою розбiжностей мiж
даним бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi не
встановлено. Станом на 31.12.2011р. облiк здiйснювався по
субрахунках: 103 "Будинки та споруди"; 112 "Малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи"; 104 "Машини та обладнання";
105 "Транспортнi засоби"; 106 "Iнструменти, прилади та

iнвентар"; 109 "Iншi основнi засоби"; 111 "Бiблiотечнi фонди";
117 "Iншi необоротнi матерiальнi активи". Станом на
31.12.2011р. основнi засоби Товариства складають: первiсна
вартiсть станом на 31.12.2011р. - 162 066 тис. грн., знос на
31.12.2011р. - 118 587,0 тис. грн., залишкова вартiсть станом на
31.12.2011р.- 43 479,0 тис. грн. 4.1.2. ОБЛIК КАПIТАЛЬНИХ
IНВЕСТИЦIЙ В рядку 020 Балансу Товариства станом на
31.12.2011р. облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї в
сумi 2075,0 тис. грн. У вiдповiдностi до п.15 НП(С)БО 2
"Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 31.03.1999р. № 87, в данiй статтi вiдображається
вартiсть незавершених на дату балансу капiтальних iнвестицiй в
необоротнi активи на будiвництво, реконструкцiю,
модернiзацiю, виготовлення, придбання об"єктiв матерiальних
необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних
активiв, призначених для замiни дiючих, i устаткування для
монтажу). 4.1.3. ОБЛIК ДОВГОСТРОКОВОЇ ДЕБIТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТI ТА ВIДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКОВИХ
АКТИВIВ Станом на 31.12.2011р. сума довгострокової
дебiторської заборгованостi Товариства, яка не виникає в ходi
нормального операцiйного циклу та буде погашена пiсля
дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, становила 995,0 тис. грн.
Облiк здiйснюється у вiдповiдностi вимог НП(С)БО 10
"Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999р. № 237 (iз
змiнами та доповненнями, далi - НП(С)БО 10). Станом на
31.12.2011р. вiдстроченi податковi активи становили 2 055,0
тис. грн. При розрахунку вiдстрочених податкових активiв
Товариство виходило з вимог НП(С)БО 17 "Податок на
прибуток", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 28.12.2000р.№ 353. 4.1.4. ОБЛIК ЗАПАСIВ,
ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНИХ ЦIННОСТЕЙ Облiк
матерiальних цiнностей ведеться Товариством на балансових
рахунках та субрахунках: 201 "Сировина i матерiали"; 203
"Паливо"; 204 "Тара й тарнi матерiали"; 205 "Будiвельнi
матерiали"; 206 "Матерiали, переданi в переробку"; 207 "Запаснi
частини"; 209 "Iншi матерiали"; 22 "Малоцiннi та
швидкозношуванi предмети"; 26 "Готова продукцiя"; 28
"Товари". Оприбуткування запасiв в бухгалтерському облiку
Товариства вiдбувалось на пiдставi документiв, отриманих вiд
постачальникiв, за цiнами їх придбання. Оцiнка вартостi запасiв
при оприбуткуваннi на баланс вiдповiдає вимогам НП(С)БО 9
"Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 20.10.1999р. № 246 (зi змiнами i доповненнями) та облiковiй
полiтицi Товариства. Облiк сировини, матерiалiв, малоцiнних та
швидкозношуваних предметiв на Товариствi оформлюється
документами, типовi форми яких затвердженi наказом
Мiнiстерства статистики України "Про затвердження первинних
облiкових документiв з облiку сировини i матерiалiв" вiд
21.06.1996р. № 193, наказом Мiнiстерства статистики України
"Про затвердження типових первинних облiкових документiв з
облiку малоцiнних та швидкозношуваних предметiв" вiд
22.05.1996р. № 145. Склад запасiв станом на 31.12.2011р.
наступний: виробничi запаси - 28 715 тис. грн.; готова
продукцiя - 8 658 тис. грн.; товари - 3 136 тис. грн. Данi
синтетичного облiку вiдповiдають даним аналiтичного облiку
ТМЦ, розбiжностей даних облiкових реєстрiв та головної книги
не встановлено. Облiк запасiв в цiлому вiдповiдає законодавчим
та нормативним вимогам. Станом на 31.12.2011р. незавершене
виробництво Товариство становило 7 242,0 тис. грн. 4.1.5.
ОБЛIК ГРОШОВИХ КОШТIВ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТIВ,
РОЗРАХУНКIВ З ПIДЗВIТНИМИ ОСОБАМИ Порядок ведення

касових операцiй, прибуткових i видаткових касових ордерiв,
журналiв реєстрацiї прибуткових i видаткових касових
документiв здiйснюється з дотриманням вимог Постанови
Правлiння НБУ "Про затвердження Положення про ведення
касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi" вiд
15.12.2004р. № 637 (далi - Постанова № 637). Касовi звiти на
Товариствi складаються своєчасно. Касовi книги прошнурованi,
пронумерованi, скрiпленi печаткою та пiдписами керiвника та
головного бухгалтера Товариства, що вiдповiдає вимогам
Постанови № 637. На Товариствi, у вiдповiдностi до вимог
Постанови № 637, укладено договiр про повну матерiальну
вiдповiдальнiсть з бухгалтером-касиром. Операцiї за
розрахунками з пiдзвiтними особами реальнi та вiдображенi в
бухгалтерському облiку на субрахунку 372 "Розрахунки з
пiдзвiтними особами" правильно. "Звiти про використання
коштiв, наданих на вiдрядження або пiд звiт" (далi - авансовi
звiти) оформленi у вiдповiдностi до вимог наказу Мiнiстерства
фiнансiв України "Про затвердження Iнструкцiї про службовi
вiдрядження в межах України та за кордон" вiд 13.03.1998р. №
59, Податкового кодексу України вiд 02.12.2010р. № 2755-VI,
Наказу Державної податкової адмiнiстрацiї України "Про
затвердження форми Звiту про використання коштiв, виданих
на вiдрядження або пiд звiт, та Порядку його складання" вiд
23.12.2010р. № 996. Облiк банкiвських операцiй Товариства
ведеться на бухгалтерських субрахунках: 311 "Поточнi рахунки
в нацiональнiй валютi", 312 "Поточнi рахунки в iноземнiй
валютi"; 313 "Iншi рахунки в нацiональнiй валютi". Залишок
грошових коштiв на поточних рахунках в нацiональнiй валютi
Товариствi станом на 31.12.2011р. становить 2 439,6 тис. грн.,
що пiдтверджуються банкiвськими виписками. Станом на
31.12.2011р. залишок грошових коштiв в iноземнiй валютi
становить 56,0 тис. грн. Iнформацiя щодо iнших коштiв
Товариства, якi облiковуються на рахунках 313 "Iншi рахунки в
нацiональнiй валютi", 33 "Iншi кошти" станом на 31.12.2011р.
становила ? 146,4 тис. грн. Таким чином, здiйснення
розрахункових операцiй в цiлому вiдповiдає вимогам чинного
законодавства. 4.1.6. ОБЛIК ДЕБIТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТI Бухгалтерський облiк розрахункiв з
дебiторами ведеться Товариством по наступних бухгалтерських
рахунках та субрахунках: 361 "Розрахунки з вiтчизняними
покупцями та замовниками"; 362 "Розрахунки з iноземними
покупцями та замовниками"; 377 "Розрахунки з iншими
дебiторами"; 64 "Розрахунки за податками й платежами". Всi
суми дебiторської заборгованостi оцiненi та розкритi в цiлому
правильно, у вiдповiдностi до НП(С)БО 10. Станом на
31.12.2011р. загальна сума дебiторської заборгованостi
Товариства становила 103 275,0 тис. грн., в т.ч. за: товари,
роботи, послуги - 94 540,0 тис. грн.; з бюджетом - 881,0 тис.
грн.; за виданими авансами - 7 503,0 тис. грн.; iз внутрiшнiх
розрахункiв - 126,0 тис. грн.; iнша поточна дебiторська
заборгованiсть - 225,0 тис. грн. Товариство у вiдповiдностi до
вимог НП(С)БО 10 та обраної облiкової полiтики здiйснювало
нарахування резерву сумнiвних боргiв. Величина резерву
сумнiвних боргiв визначалась iз застосуванням абсолютної
суми сумнiвної заборгованостi Товариства. Станом на
31.12.2011р. сума резерву сумнiвних боргiв складала 1 542,0
тис. грн. Облiк дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає
вимогам чинного законодавства. Станом на 31.12.2011р. iншi
оборотнi активи складають 429,0 тис. грн. Витрати майбутнiх
перiодiв станом на 31.12.2011р. становлять 257,0 тис. грн.
Аудитори вважають, що розкриття iнформацiї щодо облiку
активiв у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативам,

встановленим нацiональними Положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку в Українi. 4.2. ОБЛIК ЗОБОВ"ЯЗАНЬ
4.2.1. ОБЛIК РОЗРАХУНКIВ З КРЕДИТОРАМИ
Бухгалтерський облiк розрахункiв з кредиторами ведеться
Товариством по наступних бухгалтерських субрахунках: 631
"Розрахунки з вiтчизняними постачальниками"; 632
"Розрахунки з iноземними постачальниками"; 641 "Розрахунки з
бюджетом"; 656 "Розрахунки за страхуванням вiд нещасного
випадку"; 657 "Розрахунки за єдиним внеском"; 661
"Розрахунки за заробiтною платою"; 662 "Розрахунки з
депонентами"; 684 "Розрахунки за нарахованими вiдсотками";
601 "Короткостроковi кредити банкiв в нацiональнiй валютi";
603 "Вiдстроченi короткостроковi кредити банкiв у
нацiональнiй валютi". Визнання, облiк та оцiнка зобов?язань
ведеться в цiлому з дотриманням вимог НП(С)БО 11
"Зобов?язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 31.01.2000р. № 20. Мiж Товариством та ПАТ "Банк
"Київська Русь" укладений кредитний договiр № 20902-20/11-1
(в нацiональнiй валютi) для корпоративних клiєнтiв вiд
26.05.2011р. строком по 25.05.2012р. Мiж Товариством та ПАТ
"Банк "Форум" вiд 09.11.2011р. укладений кредитний договiр №
1-0014/11/00-КLI строком по 08.11.2012р. Укладений договiр
позики мiж Товариством та "Хенкель & Ко. Зекткеллерай КГ",
юридична особа за законодавством Федеративної Республiки
Нiмеччини вiд 12.11.2007р., з метою забезпечення статутної
дiяльностi Товариства. Загальна сума кредиторської
заборгованостi Товариства станом на 31.12.2011р. становила 88
159,0 тис. грн., в т.ч.: короткостроковi кредити банкiв - 3 000,0
тис. грн.; за товари, роботи, послуги - 50 386,0 тис. грн.; з
одержаних авансiв - 35,0 тис. грн.; з бюджетом - 17 131,0 тис.
грн.; зi страхування - 548,0 тис. грн.; з оплати працi - 983,0 тис.
грн.; iз внутрiшнiх розрахункi - 15 143,0 тис. грн.; iншi поточнi
зобов?язання - 933,0 тис. грн. Облiк особового складу,
використання робочого часу та оплати працi здiйснюється за
типовими формами документiв, затвердженими наказами
Мiнiстерства статистики України "Про затвердження типових
форм первинної облiкової документацiї зi статистики працi" вiд
05.12.2008р. № 489, "Про затвердження типових форм
первинного облiку особового складу" вiд 27.10.1995р. № 277,
"Про затвердження форми первинного облiку та Iнструкцiї по її
заповненню" вiд 26.12.1995р. № 343. Заробiтна плата
нараховується вiдповiдно до штатного розкладу Товариства.
Утримання iз заробiтної плати та нарахування на фонд оплати
працi до бюджету i iнших цiльових фондiв в цiлому вiдповiдає
вимогам чинного законодавства. Облiк розрахункiв по
заробiтнiй платi ведеться Товариства на рахунку 66
"Розрахунки за виплатами працiвникам". Розбiжностей мiж
даними фiнансової звiтностi та даними синтетичного
бухгалтерського облiку Товариства не встановлено. Аудитори
вважають, що розкриття iнформацiї щодо облiку зобов"язань в
цiлому вiдповiдає нормативам, встановленим нацiональними
Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi.
Згiдно облiкової полiтики на Товариствi створювались наступнi
види резервiв: забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам станом на 31.12.2011р. становив 1 987,2 тис. грн..; забезпечення
на виплату за контрактами, судовими позовами та iншими
виплатами- станом на 31.12.2011р. становив 5 364,9 тис. грн.;
забезпечення на виплату трат сировини- станом на 31.12.2011р.
становив 1 302,0 тис. грн.; забезпечення матерiального
заохочення становив 1 141,5 тис. грн. 4.3. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
ТОВАРИСТВА ТА ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ
АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА 4.3.1.

СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ Згiдно установчих документiв
Товариства, статутний капiтал складає 148 500 (сто сорок вiсiм
тисячi п"ятсот гривень) та подiлений на 59 400 (п"ятдесят
дев"ять тисяч чотириста) простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю по 2,50 (двi гривнi 50 коп.) кожна. В бухгалтерському
облiку статутний капiтал облiковується на балансовому рахунку
40 "Статутний капiтал". Станом на 31.12.2011р. власний капiтал
Товариства складається зi: Статутного капiталу в сумi - 149,0
тис. грн.; Додатковий капiтал в сумi - 13 592,0 тис. грн.; Iншого
додаткового капiталу в сумi - 17 362,0 тис. грн.; Резервного
капiталу в сумi - 84,0 тис. грн.; Непокритого прибутку в сумi 75 330,0 тис. грн. Таким чином, статутний капiтал Товариства
пiдтверджується в сумi 149,0 тис. грн., а власний капiтал станом
на 31.12.2011р. в розмiрi 106 517,0 тис. грн. Аудитори
вважають, що розкриття iнформацiї щодо облiку власного
капiталу вiдповiдає нормативам, встановленим нацiональними
Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi.
4.3.2. ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА Розрахунок проводився з
дотриманням вимог "Методичних рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств",
затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485. За
даними балансу Товариства сума чистих активiв на 31.12.2011р.
становить 106 517,0 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою
вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 106
368, 0 тис. грн. Таким чином, за пiдсумками 2011 року вимоги
п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435IV дотриманi. 4.4. СТАН ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТА
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ Бухгалтерський облiк
Товариством ведеться з дотриманням вимог Закону України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд
16.07.1999р. № 996-XIV, Iнструкцiї про застосування Плану
рахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 30.11.1999р. № 291 (зi змiнами i доповненнями), а також
нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Данi облiкових регiстрiв вiдповiдають залишкам по вiдповiдних
рахунках у головнiй книзi та даним балансу. Фiнансова
звiтнiсть Товариства грунтується на пiдставi даних
бухгалтерського облiку та заповнюється згiдно з вимогами
НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", 2
"Баланс", 3 "Звiт про фiнансовi результати", 4 "Звiт про рух
грошових коштiв", 5 "Звiт про власний капiтал", затверджених
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. № 87 (зi
змiнами та доповненнями). Фiнансова звiтнiсть складається та
подається вчасно. 4.5. ОБЛIК ДОХОДIВ I ВИТРАТ
Формування та бухгалтерський облiк витрат вiдбувається у
вiдповiдностi до П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999р. № 318.
Аудиторською перевiркою порушень не встановлено. Данi
фiнансової звiтностi вiдповiдають даним синтетичного та
аналiтичного облiку Товариства та вiдображають реальнi
фiнансовi результати господарської дiяльностi Товариства.
Виручка вiд основної дiяльностi, класифiкацiя та оцiнка доходу
вiдображалася в бухгалтерському облiку Товариства згiдно з
НП(С)БО 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 29.11.1999р. № 290. На пiдставi наданих
бухгалтерських документiв аудитором пiдтверджується
фiнансовий результат Товариства за 2011 рiк в розмiрi 10 147
тис. грн. чистого прибутку. 5. ПОКАЗНИКИ
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТI ТА ФIНАНСОВОЇ СТАБIЛЬНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН

"СТОЛИЧНИЙ" Вiдповiдно до даних фiнансової звiтностi
розраховуються наступнi показники фiнансового стану
Товариства. 1. Платоспроможнiсть Товариства
характеризується наступними показниками: 1.1. Коефiцiєнт
абсолютної лiквiдностi - характеризує наскiльки ймовiрно
негайне погашення поточних зобов"язань Товариства за
рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв i поточних
фiнансових iнвестицiй - складає 0,03. Теоретичне значення не
менше 0,2. 1.2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт
покриття) - характеризує обсяг поточних зобов?язань по
кредитах i розрахунках, який можливо погасити за рахунок усiх
мобiлiзованих коштiв - складає 1,74. Теоретичне значення не
менше 2,0. 1.3. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi - характеризує
наскiльки ймовiрно погашення поточних зобов"язань за
рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв, поточних
фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi - складає
1,21. Теоретичне значення - не менше 1. 2. Фiнансова стiйкiсть
Товариства характеризується наступними показниками: 2.1.
Коефiцiєнт структури капiталу - характеризує вартiсть
залучених коштiв з розрахунку на 1 грн. власних коштiв
Товариства - складає 0,82. Значення цього коефiцiєнту вказує,
що на 1 грн. власних коштiв припадає - 0,82 грн. залучених
коштiв. Теоретичне значення - не бiльше 1,0. 2.2. Коефiцiєнт
фiнансової незалежностi - визначає спiввiдношення капiталу до
суми зобов"язань - складає 1,08. Теоретичне значення - не
менше 0,2. 2.3. Коефiцiєнт маневреностi власних коштiвхарактеризує ступiнь мобiльностi використаних власних коштiв
- складає 0,52. Теоретичне значення - не менше 0,5. 3. Iншi
показники фiнансового стану 3.1. Коефiцiєнт ефективностi
використання активiв- характеризує рентабельнiсть активiв
складає - 0,05. Теоретичне значення- бiльше 0. 3.2. Коефiцiєнт
ефективностi використання власних коштiв - характеризує
рентабельнiсть власного капiталу - складає 0,09. Теоретичне
значення - бiльше 0,4. Як видно з розрахунку показникiв
лiквiдностi, Товариство по всiх показниках має незадовiльну
лiквiднiсть, що свiдчить про те, що воно не забезпечене
необхiдною сумою оборотних активiв (в тому числi грошовими
коштами на рахунках) для покриття своїх поточних
зобов?язань, в тому числi по товарах, роботах, послугах. Також,
Товариство має достатнє значення коефiцiєнту фiнансової
незалежностi, який свiдчить, що Товариство має достатньо
власного капiталу для забезпечення наступних витрат i
платежiв, а також iнших поточних зобов"язань. Коефiцiєнт
ефективностi використання активiв та коефiцiєнт ефективностi
використання власних коштiв вiдповiдають нормам. 6.
IНФОРМАЦIЯ ПРО IСТОТНI ФАКТИ, ЩО ТРАПЛЯЛИСЯ
ПРОТЯГОМ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ 6.1. Згiдно рiшення
загальних зборiв вiд 20.04.2011р. (Протокол № 16 чергових
загальних зборiв акцiонерiв) були внесенi змiни до Статуту
шляхом затвердження нової редакцiї, в зв?язку зi змiнами
найменування товариства i приведення його норм у
вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi
товариства" вiд 17.09.2008р. № 514-VI. Нова редакцiя Статуту
зареєстрована 27.04.2011р. 6.2. Згiдно рiшення наглядової ради
Товариства вiд 20.05.2011р. (Протокол № 1 засiдання
Наглядової ради) було обрано Голову Наглядової ради ПАТ
?Київський завод шампанських вин ?Столичний? д-ра ХансаХеннiнга Вiгмана (представника Компанiї "Хенкель & Ко.
Зекткелерай Гез. м.б.Х"). 7. ОЦIНКА СТАНУ
ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ 7.1.
Стан управлiння в Товариствi характеризується наступними
принципами: максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi

зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а також
отримання акцiонерами дивiдендiв; захисту прав та законних
iнтересiв акцiонерiв та рiвне ставлення до всiх акцiонерiв;
своєчасно та доступними засобами розкривати повну i
достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються
Товариства; забезпечувати незалежний, об?єктивний та
професiйний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства; враховувати законнi iнтереси зацiкавлених осiб та
здiйснювати спiвпрацю з ними задля створення добробуту,
робочих мiсць та забезпечення стабiльностi Товариства. 8.
ВИСНОВОК АУДИТОРА ПРО ПЕРЕВIРКУ ФIНАНСОВОЇ
ЗВIТНОСТI 8.1. Аудиторська перевiрка планувалась i
здiйснена, щоб одержувати обгрунтовану впевненiсть в тому,
що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудиторська перевiрка оцiнювала застосування принципiв
бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок,
здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнювання
надання звiтiв у цiлому. Перевiрка надає обгрунтовану пiдставу
для висловлення думки: -фiнансовi звiти справедливо й
достовiрно вiдображають фiнансовий стан ПАТ "Київський
завод шампанських вин "Столичний" станом на 31 грудня
2011р., результат дiяльностi i рух грошових коштiв за 2011р.; Товариство в усiх суттєвих аспектах дотримувалось принципiв
бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi. Керуючий
партнер Сертифiкований аудитор, судовий експерт, к.е.н.
(сертифiкат серiї А № 005423) Д.С.Сушко Сертифiкований
аудитор, к.е.н. (сертифiкат серiї А № 005102) С.В.Шульга
Інформація про основні види продукції
або послуг, що їх виробляє чи надає
емітент, перспективність виробництва
окремих товарів, виконання робіт та
надання послуг; залежність від
сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в
діяльності емітента, заходи емітента
щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва
та ринків збуту; про канали збуту й
методи продажу, які використовує
емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін;
інформація про особливості стану
розвитку галузі виробництва, в якій
здійснює діяльність емітент, рівень
впровадження нових технологій, нових
товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі,
про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку
емітента; кількість постачальників за
основними видами сировини та
матеріалів, що займають більше 10
відсотків в загальному об'ємі
постачання

ПАТ "Київський завод шампанських вин ?Столичний?
спецiалiзується на випуску iгристих вин (бiле, червоне, рожеве
та мускат) та шампанського України. На пiдприємствi
виробляються iгристi вина та шампанське України наступних
кондицiй: екстра брют; брют; напiвсолодке; солодке; напiвсухе.
В 2011 роцi вiтчизняними пiдприємствами вироблено 5,5 млн.
дал iгристих вин, що на 9,5% менше нiж в 2010 роцi, але на
ПАТ ?КЗШВ ?Столичний? випуск продукцiї в 2011р. зрiс на
8,6% в порiвнянi з 2010р. та фактично становив 15 млн. пляшок.
Використання виробничих потужностей становить 60%.
Виробництво продукцiї (iгристих вин та шампанського) не
залежить вiд сезонних факторiв, але на реалiзацiю продукцiї
сезоннiсть впливає. Основною торгiвельною маркою в нашому
продуктовому портфелi залишається позицiя ?Советское
Шампанське? - майже 54% загального об?єму реалiзацiї. Бiльш
нiж вдвiчi збiльшився продаж продукцiї пiд торгiвельною
маркою ?Наш Київ?, зокрема наприкiнцi року виведено на
ринок новий продукт цiєї серiї ? червоне напiвсолодке. З
вересня в асортиментний ряд нашої продукцiї включений ще
один продукт нової торгiвельної марки ?Cuvee №1?, який
виготовляється з вiдбiрних купажiв кращих сортiв винограду.
Найбiльшої популярностi продукт вже набув в сегментi
ресторанного та готельного бiзнесу. Обсяги реалiзацiї по iншим
асортиментним позицiям в порiвняннi з попереднiм роком
залишилися стабiльними. У першому пiврiччi реалiзацiя значно
нижча, максимальнiй обсяг продажу приходиться на четвертий
квартал року. Бiльшiсть випущеної продукцiї було реалiзовано
на вiтчизняному ринку, близько 95% вiд загального обсягу, але
майже в 2,5 рази в порiвняннi з 2010 роком збiльшилися об?єми
експорту. Основним ризиком, пов`язанним з iнфляцiєю, є
збiльшення собiвартостi продукцiї у частинi матерiальних та
енергетичних ресурсiв, яке значно випереджає змiни цiн на
продукцiю. Фактор коливання валютних курсiв також є значним
ризиком, тому що основна частина зобов`язань перед

європейськими постачальниками обладнання та комплектуючих
матерiалiв номiнованi у валютi. Також великий ризик забезпечення виробництва якiсною сировиною
(виноматерiалом), що залежить вiд клiматичних умов
виробника сировини i їхньої стабiльностi. Заходи щодо
зменшення ризикiв: вдосконалення бiзнес процесiв та системи
управлiння; оптимiзацiя та диверсифiкацiя портфелю брендiв;
контроль над витратами; ефективне нарощування обсягiв
виробництва; максимально ефективне використання
виробничих потужностей та виробництво високоякiсної та
конкурентоспроможної продукцiї; пiдтримка та поступове
збiльшення частки ринку за рахунок управлiння збалансованим
портфелем торговельних марок; дотримання сучасних
українських та мiжнародних вимог; нарощування знань та
досвiду для збiльшення ефективностi управлiння поточним
виробництвом. Реалiзацiя продукцiї вiдбувається через
спецiалiзованi компанiї - дистрiб`ютори продовольчої групи
товарiв. Дистрiб`ютори мають чiтко обмеженi територiї
дiяльностi, що виключає конкуренцiю мiж ними. На протязi
багатьох рокiв ПАТ ?КЗШВ ?Столичний? спiвпрацює з
постiйними споживачами iгристих вин. Внутрiшнiй ринок: ПП
"Торговий дiм "Поляков", Fozzi Group (мережа супермаркетiв
Сiльпо), АТБ, METRO, Ашан, Велика кишеня, Фуршет та iншi.
Експорт: Фiрма Хенкелль & Ко. Зекткеллерай КГ, (Нiмеччина),
Фiрма Dovgan GmbH (Нiмеччина), ЗАТ ?Мозель? ( Росiя),
Компанiя ?GRUPO MAGI MIX DWT SL? (Iспанiя) та iншi.
Постiйнi партнерськi зв`язки дають можливiсть планувати
розвиток виробництва на 3 роки вперед, що являється важливим
елементом, який позитивно впливає на стабiльнiсть та
прибутковiсть пiдприємства. Закупiвлю сировини
(виноматерiалу) пiдприємство здiйснює в Херсонськiй областi,
Миколаївськiй, Одеськiй областях, АР Крим та iмпортує з
Молдови. З постачальниками сировини пiдприємство має
довготривалi партнерськi зв`язки, на початку договiрної
компанiї завжди проводяться переговори, приймаються
рiшення, якi економiчно вигiднi для сторiн. Основнi партнерипостачальники сировини: СВК "Лиманський" (Миколаївська
область), ВАТ "Березань" (Миколаївська область), ТОВ
?Югвинпром? (Одеська область), ВАТ "Октябрьський"
(Одеська область), Агрофiрма радгосп ?Бiлозерський?
(Херсонська область), ТОВ "Качинський +" (Крим), ТОВ
?Виноградний? (Крим), ДП радгосп-завод "Плодове" (Крим) та
iншi. В 2011 роцi на iнвестицiйнi програми було витрачено 9,2
млн. грн. Змонтовано та налагоджено роботу устаткування для
автоматичної укладки пляшок в картоннi короби.
Автоматизацiя цього процесу дозволить значно знизити ризик
людського фактору, вивiльнити персонал на цiй операцiї. Також
налагоджено роботу конвеєрної системи для даної лiнiї, яка
дозволить зробити процес бiльш керованим та уникнути
механiчних пошкоджень зовнiшнього вигляду готової
продукцiї. Придбано новий автоматизований
багатопараметричний аналiзатор для лабораторiї який
дозволить бiльш якiсно та оперативно здiйснювати вхiдний
мiкробiологiчний контроль виноматерiалу за допомогою
експрес-аналiзу. Для пiдiймання вантажiв на другий поверх
примiщення складу зберiгання та формування коробiв,
змонтовано та проведено налагодження роботи вантажної
пiдiймальної площадки, за допомогою якої логiстичнi потоки на
склад будуть бiльш рацiональними. В рамках робiт щодо
доведення технiчного стану обладнання та примiщень у
вiдповiднiсть до вимог стандартiв ISO 22000 та IFS-Food-5 в
цьому роцi розпочато роботи по замiнi свiтильникiв для

виробничих цехiв, проведено комплекс ремонтних робiт
зовнiшнього та внутрiшнього покриттiв ємностей та для
зберiгання виноматерiалiв та акратофорiв. Слiд також
зауважити, що переважна бiльшiсть обладнання, що
використовується в нашому виробництвi знаходиться в
експлуатацiї досить тривалий термiн, що в свою чергу впливає
на якiсть кiнцевого продукту. В зв?язку з цим ми щорiчно
плануємо заходи, що направленi на ремонт та модернiзацiю
наявного обладнання, подовження строкiв їх ефективної
експлуатацiї. Впродовж року продовжувалися роботи в рамках
програми модернiзацiї енергопостачання нашого пiдприємства.
Зокрема розпочато другий етап робiт: встановлено додатковий
трансформатор, оптимiзована електромережа, пiдключена
компресорна станцiя. Враховуючи постiйне зростання тарифiв
на електроенергiю, заходи щодо її економiї набувають бiльш
актуального значення, а їх перiодичне здiйснення повинно
сприяти запобiганню втрат енергоресурсiв. Прямими
конкурентами ПАТ ?КЗШВ ?Столичний? є ПрАТ "Артемiвськ
Вайнерi", Одеський завод шампанських вин, Харькiвський
завод шампанських вин. ПАТ ?КЗШВ ?Столичний? у 2011 роцi
зайняв другу сходинку з продажу iгристих вин на ринку
України (22%-частка ринку). Продукцiя ПАТ ?КЗШВ
?Столичний? - це безумовно високоякiснi iгристi вина. Одним iз
основних чинникiв високої якостi продукцiї є вiдповiдна
сучасна iнфраструктура та контрольований виробничий процес.
В 2011 роцi значнi сили були направленi саме на модернiзацiю
внутрiшньої iнфраструктури пiдприємства, впроваджена
система контролю якостi та безпеки виробництва на всiх
процесах. Завдяки цьому були отриманi сертифiкати
вiдповiдностi стандартам ISO 9001, ISO 22000 та IFS-Food, а це
перший ступiнь на шляху до оптимiзацiї нашого бiзнесу. ПАТ
?КЗШВ ?Столичний? знаходиться в станi економiчного
розвитку, прибуткове, платоспроможне. Тенденцiя зростання
обсягiв виробництва пiдтверджує перспективнiсть економiчного
розвитку емiтенту. Постiйними постачальниками
комплектуючих та допомiжних матерiалiв на протязi багатьох
рокiв є : ВАТ ?Ветропак Гостомельський Склозавод? постачання пляшки ємнiстю 0,75 л ( основної тари); ТОВ
?Трипiлький пакувальний комбiнат? - постачання коробiв
(упаковка); ТОВ ?Домен Друк? - постачання комплектiв
етикеток та кальєреток для пляшок; ПрАТ "Технологiя" постачання ковпачкiв для пляшок; ТОВ ?Мюзель? - постачання
мюзле, ТОВ Рудольф Охлiнгер i Ко КГ, (Нiмеччина) постачання коркової пробки, фiрма ?Аморим и Ирмаос С.А.?
(Португалiя) - постачання коркової пробки.
Інформація про основні придбання або
відчуження активів за останні п'ять
років. Якщо підприємство планує будьякі значні інвестиції або придбання,
пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання
або інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування

Придбання основних засобiв з 01.01.2007 по 31.12.2011
(первiсна вартiсть, тис.грн) будiвлi, споруди передавальнi
пристрої - 1212; машини та обладнання - 21322; машини та
обладнання (комп?ютерна технiка) ? 1145; транспортнi засоби 3727; iнструменти, прилади, iнвентар - 1547; нематерiальнi
активи - 3786; iнше - 58. Всього - 32797. Вiдчуження основних
засобiв з 01.01.2007 по 31.12.2011 (первiсна вартiсть, тис.грн)
машини та обладнання - 371; транспортнi засоби - 562;
iнструменти, прилади, iнвентар - 3; iнше - 5. Всього - 940.
Залучення будь-яких значних iнвестицiї на даний момент часу
емiтентом не заплановано.

Інформація про основні засоби
емітента, включаючи об'єкти оренди та
будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та

Основнi засоби знаходяться в задовiльному станi. Основнi
засоби знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 27 та м.
Київ, вул. Полярна, 16. Виробництво не наносить екологiчної
шкоди навколишньому природному середовищу. Планiв щодо

ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів.
Екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів
підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення
або удосконалення основних засобів,
характер та причини таких планів,
суми видатків, в тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування,
прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її
завершення

капiтального будiвництва основних засобiв Товариство немає.

Інформація щодо проблем, які
впливають на діяльність емітента;
ступінь залежності від законодавчих
або економічних обмежень

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента
належать змiни в оподаткуваннi та законодавствi, зокрема
збiльшення ставок акцизного збору.

Інформація про факти виплати
штрафних санкцій (штраф, пеня,
неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства

Протягом звiтного року пiдприємству нараховано штрафних
санкцi у загальнiй сумi 70,2 тис. грн., у тому числi: - за
порушення податкового законодавства - 54,8 тис. грн.; iншi
санкцiї - 15,4 тис. грн. Сплачено протягом звiтного перiоду
санкцiй на загальну суму 70,2 тис. грн., у тому числi: - за
порушення податкового законодавства - 54,8 тис. грн., iншi
санкцiї - 15,4 тис. грн.

Опис обраної політики щодо
фінансування діяльності емітента,
достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи
покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента

Реконструкцiя, модернiзацiя виробництва та будiвництво у
цiлому вiдволiкають кошти iз обiгу, в результатi чого виникла
недостатнiсть обiгових коштiв. Таким чином, пiдприємство
залучило до обороту позиковi кошти ( банкiвськi кредити).
Фiнансування дiяльностi пiдприємства на 90% здiйснюється за
рахунок власних коштiв, на 10% - за рахунок залучення
короткострокових банкiвських кредитiв. Лiквiднiсть
визначається як спроможнiсть пiдприємства в визначений
момент часу повнiстю розрахуватись по зобов`язанням, що
вимагають негайного погашення. На пiдприємствi ведеться
чiткий контроль за обiгом коштiв, погашенням кредитiв та чiтко
контролюється критерiй доходностi. Дефiцит коштiв не
являється критичним . Пiдприємство прибуткове, продукцiя має
значний попит. Наявнiсть запасiв, що швидко реалiзуються
значна.

Інформацію про вартість укладених,
але ще не виконаних договорів
(контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та про очікувані
прибутки від виконання цих договорів

Всi укладенi у звiтному перiодi договора (контракти) на кiнець
звiтного перiоду виконанi.

Стратегію подальшої діяльності
емітента щонайменше на рік (щодо
розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення
фінансового стану, опис істотних
факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)

Основним стратегiчним напрямком роботи нашого
пiдприємства в умовах iснуючої складної кризової ситуацiї є
щонайменше збереження обсягiв виробництва та утримання
iснуючої на сьогоднiшнiй день долi на ринку вин iгристих
(шампанського) в Українi. Задачу ускладнюють дефiцит якiсної
сировини, стрiмко зростаючi цiни, тенденцiї до зменшення
споживання, загальна полiтика та економiчна ситуацiя в
державi. Саме подолання перешкод i дестабiлiзацiї, яка
пов?язана з цими факторами, а також постiйне вдосконалення
системи управлiння якiстю i є нашим головним завданням для
2012 року.

Опис політики емітента щодо
досліджень та розробок, вказати суму
витрат на дослідження та розробку за
звітний рік

За звiтний перiод Товариство дослiджень та розробок не
проводило.

Інформація щодо судових справ,
стороною в яких виступає емітент, його
дочірні підприємства або його посадові
особи (дата відкриття провадження у
справі, сторони, зміст та розмір
позовних вимог, найменування суду, в
якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності
судових справ про це зазначається

Протягом 2011 року емiтент виступав позивачем по наступним
судовим справам: 1). справа № 5002-26/2769-2011 про
стягнення з ФОП Бережной Є.В. заборгованостi за отриманий
товар в сумi 69025,68грн. Справа розглянута господарським
судом АР Крим. 01.08.11р. прийняте рiшення яким позовнi
вимоги задоволено в повному об?ємi; 2). справа № 18/1845/11
про стягнення з ПП ?Богдан? заборгованостi за отриманий
товар в сумi 27981,40 грн. Справа розглянута господарським
судом Полтавської областi. 28.07.11 прийняте рiшення яким
позовнi вимоги задоволено в повному об?ємi; 3). справа №
26/157 про стягнення з ТОВ ?Овiдiй? заборгованостi та
нарахованих штрафних санкцiй за наданi послуги в загальнiй
сумi 552040,35грн. Справа розглянута господарським судом м.
Києва. 23.06.11 прийняте рiшення яким позовнi вимоги
задоволено у загальнiй сумi 432 971, 58 (основний борг +
штрафнi санкцiї + судовi витрати). Пiдприємство у звiтному
перiодi не виступало у якостi вiдповiдача по будь-яким судовим
справам.

Інша інформація, яка може бути
істотною для оцінки інвестором
фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за
наявності, інформацію про результати
та аналіз господарювання емітента за
останні три роки у формі аналітичної
довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути використана для оцiнки
iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi ПАТ
?КЗШВ ?Столичний?, вiдображена в рiчнiй звiтностi
Товариства та примiтках до неї.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби
(тис. грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

19939.000

22892.000

19590.000

20171.000

39529.000

43063.000

будівлі та
споруди

4314.000

3516.000

17353.000

18440.000

21667.000

21956.000

машини та
обладнання

13293.000

14705.000

1775.000

1531.000

15068.000

16236.000

транспортні
засоби

900.000

2535.000

396.000

88.000

1296.000

2623.000

інші

1432.000

2136.000

66.000

112.000

1498.000

2248.000

2.

244.000

58.000

701.000

358.000

945.000

416.000

Невиробничого
призначення:
будівлі та
споруди

66.000

0.000

635.000

353.000

701.000

353.000

машини та
обладнання

110.000

28.000

52.000

0.000

162.000

28.000

транспортні
засоби

35.000

0.000

0.000

0.000

35.000

0.000

інші

33.000

30.000

14.000

5.000

47.000

35.000

20183.000

22950.000

20291.000

20529.000

40474.000

43479.000

Усього
Опис

Основнi засоби Товариства облiковуються у вiдповiдностi обраної облiкової полiтики,
що вiдповiдає вимога дiючих П(С)БО. До основних засобiв вiдносяться активи, якi
Товариство утримує з метою використання їх у процесi виробнитва або постачання
товарiв, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i
соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк використання яких бiльше одного року
та вартiсть яких перевищує 1000 грн. Станом на 31.12.2011р. первiсна вартiсть основних
засобiв становила - 162066 тис.грн. Нарахування зносу здiйснюється згiдно вимог
чинного законодавства. Сума нарахованого зносу становила на 31.12.2011р. - 118587
тис.грн. Станом на 31.12.2011р.ступiнь зносу основних засобiв становила: будiвлi та
споруди - 73%, машини та обладання - 73%, транспортнi засоби - 28%, iнструменти та
приладдя - 77%. Основнi засоби вокристовуються весь перiод експлуатацiї, перiодично
проводиться профiлактика, поточний ремонт

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис. грн)

106517.000

96370.000

Статутний капітал
(тис. грн.)

149.000

149.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

149.000

149.000

Опис

Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента здiйснюється у вiдповiдностi
до " Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств", затвердженого Рiшенням Комiсiї з цiнних парерiв та
фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р. Для визначення вартостi чистих активiв
складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями,
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. N 396/3689. 2. До складу
активiв, якi приймаються до розрахунку включаються: 2.1 Необоротнi активи (код
рядка балансу форма 1, далi - р.): нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) р. 010
незавершене будiвництво р. 020 основнi засоби (залишкова вартiсть) р. 030
довгостроковi фiнансовi iнвестицiї р. 040 iншi фiнансовi iнвестицiї р. 045
довгострокова дебiторська заборгованiсть р. 050 iншi необоротнi активи, включаючи
вiдстроченi податковi активи р. 060 + р. 070 2.2 Оборотнi активи (роздiл 2 балансу ):
запаси р. 100, 110, 120, 130, 140 векселi одержанi р. 150 дебiторська заборгованiсть

р. 160, 170, 180, 190, 200, 210 поточнi фiнансовi зобов'язання р. 220 грошовi кошти р.
230, 240 iншi оборотнi активи р. 250 2.3 Витрати майбутнiх перiодiв р. 270 3. До
складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1 Довгостроковi
зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточнi зобов'язання, в т.ч. короткостроковi
кредити банкiв р. 500 поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями р.
510 виданi векселi р. 520 кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги р.
530 поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв р. 540 з бюджетом р.
550 з позабюджетних платежiв р. 560 зi страхування р. 570 з оплати працi р. 580 з
учасниками р. 590 iз внутрiшнiх розрахункiв р. 600 iншi поточнi зобов'язання р. 610
3.3 Забезпечення наступних виплат i платежiв р. 430 3.4 Доходи майбутнiх перiодiв
р. 630 4. Визначення вартостi чистих активiв АТ проводиться за формулою: Чистi
активи = (2.1 + 2.2 + 2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).
Висновок

Станом на 31.12.2011 року за даними балансу Товариства сума чистих активiв
становить 106517,0 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв
Товариства та статутним капiталом становить 106368,0 тис.грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю читсих активiв та скоригованим статутним капiталом
становить 106368,0 тис. грн. Таким чином, за пiдсумками 2011 року вимоги п.3
ст.155 Цивiльного кодексу України дотриманi.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

3000.000

X

X

26.05.2011

3000.000

22.000000000000

25.05.2012

X

0.000

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними
цінними паперами
(за кожним власним
випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами
ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями
(всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними
паперами (у тому
числі за похідними
цінними
паперами)(за

X

0.000

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
кредит банку
Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:

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

X

0.000

X

X

Податкові
зобов'язання

X

17131.000

X

X

Фінансова допомога
на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

68028.000

X

X

Усього зобов'язань

X

88159.000

X

X

Опис:

Станом на 31.12.2011р. Товариство мало поточнi зобов"язання на загальну суму
88159 тис. грн. До поточних зобов"язань Товариства вiдносяться: короткостроковi
кредити банкiв на суму - 3000 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги - 50386 тис.грн., розрахунки по одеражаних авансах - 35 тис.грн., з
бюджетом - 17131 тис.грн., зi страхування - 548 тис.грн., з оплати працi - 983
тис.грн., з внутрiшнiх розрахункiв - 933 тис.грн. Зобов"язання визнаються лише тодi,
коли актив отриманий, або коли Товариство має безвiдмовну угоду придбати актив.

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

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

у
натуральній
формі
(фізична од.
вим.)

у
грошовій
формі
(тис.грн.)

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

у
натуральній
формі
(фізична од.
вим.)

у
грошовій
формі
(тіс. грн.)

у відсотках
до всієї
реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

вина
iгристi

15003870

222891.30

100.00

14558780

226988.49

100.00

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

сировина

34.20

2

Допомiжнi матерiали

27.60

3

Iншi матерiали

9.20

4

Витрати на оплату працi

15.90

5

Єдиний соцiальний

5.40

внесок
Iншi операцiйнi витрати

6

5.20

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду

Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

20.04.2011

21.04.2011

Зміна складу посадових осіб
емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2010

1

0

3

2009

1

0

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

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): мандатна комiсiя

Так

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в
останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Ні
X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук
Інше (запишіть):

X
Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

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

X

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

X

Інше (запишіть):

Ні
Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
1

Кількість членів наглядової ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

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

3

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

комiтети не створювались

Інші (запишіть)

комiтети не створювались

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з
акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого
прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді
цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують
винагороди
Інше (запишіть)

X
У вiдповiдностi до затверджених на загальних зборах акцiонерiв
умов цивiльно-правових договорiв - члени наглядової ради
винагороди не отримують.

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): У внутрiшнiх документах товариства вiдсутнi будь-якi вимоги до членiв
наглядової ради.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?

X

Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із
змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

Ні

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)

Новий склад наглядової ради було обрано на
загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися
20.04.2011р.
Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1.00
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів
акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Так

3

Члени наглядової ради (голова наглядової
ради)

Ні

Ні

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Так

Так

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу
з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Iншi посадовi осiб, якi б
10 вiдповiдали за збереження протоколiв в
Товариствi вiдсутнi

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

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного
фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та
членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди
для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди
для голови та членів наглядової
ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про
додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо
яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного
товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та
обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

1

Положення про
загальні збори
акціонерів

X

2

Положення про
наглядову раду

X

3

Положення про
виконавчий орган
(правління)

X

4

Положення про
посадових осіб
акціонерного
товариства

5

Положення про
ревізійну комісію

6

Положення про акції
акціонерного
товариства

X

7

Положення про
порядок розподілу
прибутку

X

X

X

Інше (запишіть):

На загальних зборах ацiонерiв, що вiдбулися 20.04.2011р. було затверджено:
положення "Про загальнi збори акцiонерiв"; положення "Про наглядову раду
товариства"; положення "Про ревiзiйну комiсiю товариства" та положення
"Про дирекцiю товариства". Iншi положення у товариства вiдсутнi.

8

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

Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Публікується у
пресі,
оприлюднюється
в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних
ДКЦПФР про
ринок цінних
паперів

1

Фінансова
звітність,
результати
діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

2

Інформація
про

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Документи
надаються
Копії
для
документів
ознайомлення
надаються
безпосередньо
на запит
в
акціонера
акціонерному
товаристві

Інформація
розміщується
на власній
інтернетсторінці
акціонерного
товариства

акціонерів,
які
володіють 10
відсотків та
більше
статутного
капіталу

3

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

4

Статут та
внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

5

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

6

Розмір
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні

1

Не проводились взагалі

X

2

Менше ніж раз на рік

X

3

Раз на рік

4

Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори
акціонерів
Наглядова рада
Правління або
директор

Ні
X

X
X

Інше (запишіть)

У вiдповiдностi до Статуту товариства рiшення про затвердження зовнiшнього
аудитора вiднесено до компетенцiї наглядової ради товариства.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)
Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний
рівень

Ні

X

Не задовольняли умови
договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на
вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудиторську компанiю було змiнено за рiшенням наглядової ради
товариства на компанiю з бiльш високим професфйним рiвнем.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?
Так
Ревізійна комісія

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту
акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній
консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

В минулому роцi перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi
товариства була здiйснена ревiзiйною комiсiєю товариства.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

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)

В минулому роцi перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi
товариства була здiйснена ревiзiйною комiсiєю товариства з

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Ні

1

Випуск акцій

X

2

Випуск депозитарних розписок

X

3

Випуск облігацій

X

4

Кредити банків

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

6

Інше (запишіть): Товариство протягом наступних трьох рокiв має намiр залучати iнфестицiї
лише шляхом вiдкриття кредитних лiнiй в банкiвських установах.

X

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

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

Ні
X

Не задовольняли умови договору
з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

За звiтний перiод змiни особи, яка веде облiк прав власностi у
депозитарнiй системi України, не було.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?
(так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У товариства вiдсутнiй кодекс
(принципiв, правил) корпоративного управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) ; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя про
прийняття товариством кодексу (принципiв, правил) нiяким чином не була оприлюднена, в зв'язку з
його вiдсутнiстю у товариства.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та
причини такого відхилення протягом року В зв'язку з вiдсутнiстю у товариства кодексу корпоратинго
управлiння, iнформацiя щодо дотриманн/недотримання його положень, вiдхилення та причини
такого вiдхилення протягом року у товариства вiдсутня.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
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.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або
відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або їх відсутність.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом
року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські
послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом
останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я
та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду
фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Річна фінансова звітність

КОДИ

Підприємство

Дата(рік, місяць,
число)

28.04.2012

за ЄДРПОУ

30373419

за КОАТУУ

8038500000

Публiчне акцiонерне товариство "Київський завод
шампанських вин "Столичний"

Територія
Організаційноправова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

232

Орган державного
управління

за КОДУ

0

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

15.93.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

Адреса

вулиця Сирецька, буд.27, м.Київ, 04073

Середня кількість
працівників

0
Баланс станом на 31.12.2011
Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

621

1511

- первісна вартість

011

2703

3916

- накопичена амортизація

012

( 2082 )

( 2405 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

1214

2075

- залишкова вартість

030

40474

43479

- первісна вартість

031

155697

162066

- знос

032

( 115223 )

( 118587 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

040

0

0

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

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

- інші фінансові інвестиції

045

208

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1261

995

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

1792

2055

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

45570

50115

Виробничі запаси

100

21413

28715

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

5688

7242

Готова продукція

130

4272

8658

Товари

140

452

3136

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

77092

94540

- первісна вартість

161

78684

96082

- резерв сумнівних боргів

162

( 1592 )

( 1542 )

- за бюджетом

170

308

881

- за виданими авансами

180

2869

7503

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

342

126

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

225

225

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

3891

2589

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

200

56

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Інші оборотні активи

250

365

429

Усього за розділом II

260

117117

154100

III. Витрати майбутніх періодів

270

264

257

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

162951

204472

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

149

149

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

13592

13592

Інший додатковий капітал

330

17362

17362

Резервний капітал

340

84

84

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

65183

75330

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

96370

106517

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

3661

3849

Інші забезпечення

410

3816

5947

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

7477

9796

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Усього за розділом III

480

0

0

Короткострокові кредити банків

500

0

3000

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

530

29588

50386

- з одержаних авансів

540

37

35

- з бюджетом

550

10582

17131

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

507

548

- з оплати праці

580

1228

983

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

16765

15143

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

397

933

Усього за розділом IV

620

59104

88159

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

162951

204472

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

Примітки

Облiк нематерiальних активiв Товариство здiйснює згiдно
П(С)БО 8 ?Нематерiальнi активи?, затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999р. № 242. Облiк
нематерiальних активiв Товариства ведеться на рахунку 12
?Нематерiальнi активи?. Станом на 31.12.2011р. первiсна
вартiсть нематерiальних активiв Товариства складала 3 916,0
тис. грн. Товариство обрало прямолiнiйнiй метод нарахування
амортизацiї на нематерiальнi активи. Сума накопиченої
амортизацiї нематерiальних активiв складала 2 405,0 тис. грн.,
залишкова вартiсть 1 511,0 тис. грн. Облiк основних засобiв
Товариства здiйснюється у вiдповiдностi з П(С)БО 7 ?Основнi
засоби?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 27.04.2000р. № 92. Облiк основних засобiв Товариства
ведеться на рахунку 10 ?Основнi засоби?. Станом на
31.12.2011р. основнi засоби Товариства складають: первiсна
вартiсть станом на 31.12.2011р. 162 066 тис. грн., знос на
31.12.2011р. 118 587,0 тис. грн., залишкова вартiсть станом на
31.12.2011р. 43 479,0 тис. грн. В рядку 020 Балансу Товариства
станом на 31.12.2011р. облiковуються незавершенi капiтальнi
iнвестицiї в сумi 2075,0 тис. грн. У вiдповiдностi до п.15
П(С)БО 2 ?Баланс?, в даннi статтi вiдображається вартiсть
незавершених на дату балансу капiтальних iнвестицiй в

необоротнi активи на будiвництво, реконструкцiю,
модернiзацiю, виготовлення, придбання об?єктiв матерiальних
необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних
активiв, призначених для замiни дiючих, i устаткування для
монтажу). Станом на 31.12.2011р. сума довгострокової
дебiторської заборгованостi Товариства, яка не виникає в ходi
нормального операцiйного циклу та буде погашена пiсля
дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, становила 995,0 тис. грн.
Облiк здiйснюється у вiдповiдностi вимог П(С)БО 10
?Дебiторська заборгованiсть?. Станом на
31.12.2011р.вiдстороченi податковi активи становили 2 055,0
тис. грн. При розрахунку вiдстрочених податкових активiв
Товариство виходило з вимог П(С)БО 17 ?Податок на
прибуток?. Облiк матерiальних цiнностей ведеться Товариством
на балансових рахунках та субрахунках. Склад запасiв станом
на 31.12.2011 р. наступний: виробничi запаси ? 28 715 тис. грн.;
готова продукцiя ? 8 658 тис. грн.; товари ? 3 136 тис. грн.
Станом на 31.12.2011р. незавершене виробництво Товариство
становило 7 242,0 тис. грн. та вiдображало витрати на
незавершене виробництво. Залишок грошових коштiв на
поточних рахунках в нацiональнiй валютi Товариствi станом на
31.12.2011р. становить 2 439,6 тис. грн. Станом на 31.12.2011р.
залишок грошових коштiв в iноземнiй валютi становить 56,0
тис. грн. Iнформацiя щодо iнших коштiв Товариства, якi
облiковуються на рахунках 313 ?Iншi рахунки в нацiональнiй
валютi?, 33 ?Iншi кошти? станом на 31.12.2011р. становила ?
146,4 тис. грн. Станом на 31.12.2011р. загальна сума
дебiторської заборгованостi Товариства становила 103 275,0
тис. грн., в т.ч. за: товари, роботи, послуги - 94 540,0 тис. грн.; з
бюджетом - 881,0 тис. грн.; за виданими авансами - 7 503,0 тис.
грн.; iз внутрiшнiх розрахункiв - 126,0 тис. грн.; iнша поточна
дебiторська заборгованiсть - 225,0 тис. грн. Станом на
31.12.2011р. сума резерву сумнiвних боргiв складала 1 542,0
тис. грн. Станом на 31.12.2011р. iншi оборотнi активи
складають 429,0 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв станом на
31.12.2011р. становлять 257,0 тис. грн. Визнання, облiк та
оцiнка зобов?язань ведеться в цiлому з дотриманням вимог
П(С)БО 11 ?Зобов?язання?, затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000р. № 20. Загальна
сума кредиторської заборгованостi Товариства станом на
31.12.2011р. становила - 88 159,0 тис. грн. Згiдно облiкової
полiтики на Товариствi створювались наступнi види резервiв:
забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам ? станом на
31.12.2011р. становив 1 987,2 тис. грн..; забезпечення на
виплату за контрактами, судовими позовами та iншими
виплатами ? станом на 31.12.2011р. становив 5 364,9 тис. грн.;
забезпечення на виплату трат сировини ? станом на 31.12.2011р.
становив 1 302,0 тис. грн.; забезпечення матерiального
заохочення становив 1 141,5 тис. грн. Станом на 31.12.2011р.
власний капiтал Товариства складається зi: Статутного капiталу
в сумi - 149,0 тис. грн.; Додатковий капiтал ? 13 592,0 тис. грн.;
Iншого додаткового капiталу в сумi - 17 362,0 тис. грн.;
Резервного капiталу в сумi ? 84,0 тис. грн.; Непокритого
прибутку в сумi ? 75 330,0 тис. грн. Таким чином, статутний
капiтал Товариства становить на 31.12.2011 року 149,0 тис. грн.,
а власний капiтал станом на 31.12.2011р. в розмiрi 106 517,0
тис. грн.
Керівник

Романський Валерiй Олександрович

Головний бухгалтер

Музичук Мар"яна Iванiвна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

1

2

3

4

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

010

354862

275514

Податок на додану вартість

015

57150

45227

Акцизний збір

020

( 32006 )

( 27870 )

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

( 2790 )

( 1812 )

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

035

262916

200605

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

040

( 183012 )

( 131876 )

- прибуток

050

79904

68729

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

3034

3196

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

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 26813 )

( 23345 )

Витрати на збут

080

( 30739 )

( 24039 )

Інші операційні витрати

090

( 7362 )

( 7220 )

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

091

(0)

(0)

- прибуток

100

18024

17321

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

984

Інші доходи

130

3036

4955

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

131

Валовий:

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові витрати

140

( 768 )

( 446 )

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 3056 )

( 3344 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

17236

19470

- збиток

175

(0)

(0)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або
прибуток від переоцінки необоротних активів та
групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття
у наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 7089 )

( 5550 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

10147

13920

- збиток

195

(0)

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

10147

13920

- збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

142177

103218

Витрати на оплату праці

240

31723

31985

Відрахування на соціальні заходи

250

10774

10846

Амортизація

260

4978

6051

Інші операційни витрати

270

40492

30119

Разом

280

230144

182219

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.00000000

0.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.00000000

0.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00000000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну
просту акцію

330

0.00000000

0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Примітки

У 2011 роцi Товариство отримало чистий прибуток - 10 147,0
тис. грн. Матерiальнi витрати Товариства становили станом на
31.12.2011 року - 142 177,0 тис. грн., витрати на оплату працi 31 723,0 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи - 10774,0
тис.грн., амортизацiя - 4 978,0 тис.грн., iншi операцiйнi витрати
- 40492,0 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати становили - 26813,0
тис.грн., витрати на збут - 30739,0 тис.грн. Фiнансовi витрати 768,0 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 7362,0 тис.грн.

Керівник

Романський Валерiй Олександрович

Головний бухгалтер

Музичук Мар"яна Iванiвна
Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

335807

270364

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

1147

465

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

220

263

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

603

54

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

104

0

Товарів (робіт, послуг)

090

( 225215 )

( 151375 )

Авансів

095

(0)

(0)

Повернення авансів

100

( 305 )

( 40 )

Працівникам

105

( 26221 )

( 27746 )

Витрат на відрядження

110

( 867 )

( 663 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 15101 )

( 19456 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 6189 )

( 6857 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 11714 )

( 11698 )

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

130

( 42257 )

( 39695 )

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

( 571 )

( 891 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

9441

12725

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

9441

12725

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

181

83

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

984

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

( 10580 )

( 7900 )

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Витрачання на оплату:

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-10399

-6833

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-10399

-6833

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

22250

0

Інші надходження

330

328

133

Погашення позик

340

( 20880 )

( 5593 )

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

( 2021 )

( 1017 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-323

-6477

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-323

-6477

Чистий рух коштів за звітній період

400

-1281

-585

Залишок коштів на початок року

410

4091

5123

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-165

-447

Залишок коштів на кінець року

430

2645

4091

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки

На протязi 2011 роцi Товариство здiйснювало операцiйну,
iнвестицiйну та фiнансову дiяльнiсть. В результатi операцiйної
дiяльностi надiйшли кошти вiд реалiзацiї продукцiї на суму
335807,0 тис. грн., повернення авансiв на суму 1 147,0 тис.грн,
установ банкiв вiдсоткiв - 220,0 тис.грн., отримано субсiдiй,
дотацiй - 603,0 тис.грн., iнiш надходження - 104,0 тис.грн.
Витрачено: на оплату товарiв - 225215,0 тис.грн., повернуто
авансiв - 305,0 тис.грн., працiвникам - 26221,0 тис.грн., на
вiдрядження - 867,0 тис.грн., з податку на додану вартiсть 15101 тис.грн., з податку на прибуток - 6189,0 тис.грн., на
соцiальнi заходи - 11 714,0 тис.грн., iншi обов"язковi платежi 42257,0 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi
- (10399,0) тис.грн., вiд фiнансової дiяльностi - (323,0) тис.грн.
Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного перiоду становить
2645,0 тис. грн.

Керівник

Романський Валерiй Олександрович

Головний бухгалтер

Музичук Мар"яна Iванiвна
Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

1

2

3

4

5

6

7

8

Неоп
ка

Залишок на
початок року

010

149

0

13592

17362

84

65183

Зміна облікової
політики

020

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

030

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

050

149

0

13592

17362

84

65183

Коригування:

Переоцінка активів:
Дооцінка
основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних
засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

Уцінка
незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

0

0

0

0

0

0

Уцінка
нематеріальних
активів

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

10147

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

Розподіл прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
статутного
капіталу

150

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до
капіталу

180

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій
(часток)

210

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених
акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплений
акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:
Списання
невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно
отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

Разом змін в
капіталі

290

0

0

0

0

0

10147

Залишок на
кінець року

300

149

0

13592

17362

84

75330

Примітки

Станом на 31.12.2011р. власний капiтал Товариства складається
зi: Статутного капiталу в сумi - 149,0 тис. грн.; Додатковий
капiтал ? 13 592,0 тис. грн.; Iншого додаткового капiталу в сумi
- 17 362,0 тис. грн.; Резервного капiталу в сумi ? 84,0 тис. грн.;
Непокритого прибутку в сумi ? 75 330,0 тис. грн. Таким чином,
статутний капiтал Товариства становить на 31.12.2011 року
149,0 тис. грн., а власний капiтал станом на 31.12.2011р. в
розмiрi 106 517,0 тис. грн.

Керівник

Романський Валерiй Олександрович

Головний бухгалтер

Музичук Мар"яна Iванiвна
Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

I. Нематеріальні активи
Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Залишок на початок року
Групи
нематеріальних
активів

Код
рядка

1

первісна
(пероцінена)
вартість

накопичена
амортизація

2

3

4

Права
користування
природними
ресурсами

010

0

Права
користування
майном

020

Права на
комерційні
позначення

Надійшло
за рік

Вибуло за рік
Нараховано
амортизації
за рік

Втрати від
зменшення
корисності
за рік

Інші зміни

первісної
(переоціненої
вартості)

накопиченої
амортизації

первісна
(пероцінена)
вартість

накопичена
амортизація

первісної
(переоціненої
вартості)

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

030

167

86

1

0

0

0

0

42

0

-6

Права на об'єкти
промислової
властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське право
та суміжні з ним
права

050

1028

512

651

0

0

18

-23

223

0

48

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші
нематеріальні
активи

070

1508

1484

566

0

0

4

0

35

0

-25

Разом

080

2703

2082

1218

0

0

22

-23

300

0

17

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

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

(084)

0

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

(085)

0

II. Основні засоби

Групи
основних
засобів

Залишок на початок
року
Код
рядка

Вибуло за рік
Нараховано
амортизації
за рік

Надійшло
за рік
первісна
(пероцінена)
вартість

знос

2

3

4

Земельні
ділянки

100

0

Інвестиційна
нерухомість

105

Капітальні
витрати на
поліпшення
земель
Будинки,
споруди та
передавальні
пристрої

1

Переоцінка (дооцінка
+, уцінка -)

первісної
(переоціненої
вартості)

зносу

первісна
(пероцінена)
вартість

знос

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

0

0

0

0

0

120

80961

58593

1167

0

0

Втрати від
зменшення
корисності
за рік

Інші зміни за рік

Залишок на к
року

первісної
(переоціненої
вартості)

зносу

первісна
(пероцінена)
вартість

11

12

13

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1195

0

44

75

82172

Машини та
обладнання

130

55850

40620

3567

0

0

638

484

2532

0

200

47

58979

Транспортні
засоби

140

11709

10378

1668

0

0

808

745

303

0

-10

0

12559

Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)

150

4155

3472

635

0

0

52

63

147

0

-233

-102

4505

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні
насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні
засоби

180

2242

1458

717

0

0

18

16

342

0

-52

-20

2889

Бібліотечні
фонди

190

106

106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи

200

565

563

199

0

0

51

4

157

0

34

0

747

Тимчасові
(нетитульні)
споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні
ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна
тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети
прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші
необоротні
матеріальні
активи

250

109

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

Разом

260

155697

115223

7953

0

0

1567

1312

4676

0

-17

0

162066

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

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

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

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

0

(264.1)

118369

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

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

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

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

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника

Код
рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

77

151

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

7677

0

Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних засобів

300

199

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

1218

0

Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

9171

151

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

IV. Фінансові інвестиції
На кінець року

Код
рядка

За рік

2

А. Фінансові інвестиції за
методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

Найменування показника

довгострокові

поточні

3

4

5

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі
інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

0

0

1

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

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

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

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати
Найменування показника

Код
рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

896

0

Операційна курсова різниця

450

1203

1265

Реалізація інших оборотних активів

460

676

833

Штрафи, пені, неустойки

470

24

70

Утримання об'єктів житлово-комунального
соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

235

5194

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

447

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за
інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

768

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

208

Неопераційна курсова різниця

600

2826

2503

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

150

Інші доходи і витрати

630

209

195

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0%

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

VI. Грошові кошти
Найменування показника

Код
рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

3

Поточний рахунок у банку

650

2532

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0

Грошові кошти в дорозі

670

110

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

2645

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

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви
Збільшення за звітний рік
Використано
у звітному
році

Сторновано
використану
суму у
звітному
році

Сума
очікуваного
відшкодуванн
витрат іншою
стороною, що
врахована при
оцінці
забезпечення

5

6

7

8

3464

0

3340

0

0

0

0

0

0

0

0

730

0

0

0

0

0

0

Забезпечення
наступних витрат
на
реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

Забезпечення
наступних витрат
на виконання
зобов’язань щодо
обтяжливих
контрактів

750

1075

1143

0

1077

0

0

Код
рядка

Залишок
на
початок
року

нараховано
(створено)

додаткові
відрахування

2

3

4

Забезпечення на
виплату
відпусток
працівникам

710

1864

Забезпечення
наступних витрат
на додаткове
пенсійне
забезпечення

720

Забезпечення
наступних витрат
на виконання
гарантійних
зобов’язань

Види
забезпечень і
резервів

1

760

3500

3673

0

1807

0

0

770

1038

3157

0

2894

0

0

Резерв сумнівних
боргів

775

1592

447

0

497

0

0

Разом

780

9069

11884

0

9615

0

0

VIII. Запаси
Переоцінка за рік
Код
рядка

Балансова
вартість на
кінець року

2

Сировина і матеріали

збільшення
чистої вартості
реалізації

уцінка

3

4

5

800

25478

0

0

Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

74

0

0

Тара і тарні матеріали

830

2552

0

0

Будівельні матеріали

840

22

0

0

Запасні частини

850

368

0

0

Матеріали сільськогосподарського
призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані
предмети

880

221

0

0

Незавершене виробництво

890

7242

0

0

Готова продукція

900

8658

0

0

Товари

910

3136

0

0

Разом

920

47751

0

0

Найменування показника

1

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

(921)

0

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника

Код

Всього на

у т.ч. за строками не погашення

рядка

кінець року

до 3 місяців

від 3 до 6
місяців

від 6 до 12
місяців

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги

940

96082

94581

1151

350

Інша поточна дебіторська
заборгованість

950

225

178

0

47

1

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

447

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника

Код
рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

112

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

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

980

0

Найменування показника

Код
рядка

Сума

1

2

3

1110

0

- валова замовників

1120

0

- валова замовникам

1130

0

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними
будівельними контрактами

1160

0

Найменування показника

Код
рядка

Сума

1

2

3

1210

7352

1220

1792

XI. Будівельні контракти

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:

XII. Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року

- на кінець звітного року

1225

2055

- на початок звітного року

1230

0

- на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

7089

- поточний податок на прибуток

1241

7352

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

-263

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0

Найменування показника

Код
рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

4976

Використано за рік - усього

1310

4976

- будівництво об’єктів

1311

0

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

4676

- з них машини та обладнання

1313

2532

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

300

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

1316

0

1317

0

Відстрочені податкові зобов’язання:

у тому числі:

у тому числі:

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

в тому числі на:

XIV. Біологічні активи
Групи
біологічних
активів

Код
рядка

Обліковуються за первісною вартістю
Залишок на початок

Надійшло

Вибуло за рік

Нараховано

Втрати від

Обліков
Вигоди від

Залишок на кінець року

Залишок

На

року

за рік

первісна
вартість

накопичена
амортизація

амортизації
за рік
первісна
вартість

накопичена
амортизація

зменшення
корисності

відновлення
корисності
первісна
вартість

накопичена
амортизація

на
початок
року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Довгострокові
біологічні
активи усього
у тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

робоча худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна
худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

багаторічні
насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші
довгострокові
біологічні
активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні
біологічні
активи усього
у тому числі:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

тварини на
вирощуванні
та відгодівлі

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

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

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

інші поточні
біологічні
активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

(1431)

0

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

(1432)

0

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

(1433)

0

з

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
перетвореннями

Результат від
первісного
визнання
Уцінка
дохід

витрати

Виручка
від
реалізації

Собівартіст
реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Продукція та
додаткові біологічні
активи рослинництва
- усього
у тому числі:

1500

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

зернові і зернобобові

1510

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

з них: пшениця

1511

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

соя

1512

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

соняшник

1513

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

ріпак

1514

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

цукрові буряки
(фабричні)

1515

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

картопля

1516

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

плоди (зерняткові,
кісточкові)

1517

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

інша продукція
рослинництва

1518

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

додаткові біологічні
активи рослинництва

1519

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

Продукція та
додаткові біологічні
активи тваринництва
- усього
у тому числі:

1520

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

приріст живої маси усього

1530

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

з нього: великої
рогатої худоби

1531

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

свиней

1532

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

молоко

1533

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

вовна

1534

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

яйця

1535

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

інша продукція
тваринництва

1536

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

додаткові біологічні
активи тваринництва

1537

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

продукція рибництва

1538

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

1539

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

1540

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

Сільськогосподарська

продукція та
додаткові біологічні
активи - разом
Керівник

Романський Валерiй Олександрович

Головний бухгалтер

Музичук Мар"яна Iванiвна

