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Форма № 1-м Код за ДКУД 18010061. Баланс на "31" грудня 2011 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020     --     --
Основні засоби:
залишкова вартість 030        995.0        947.0
первісна вартість 031       1640.0       1679.0
знос 032 ( 645.0 ) ( 732.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції 040     --     --
Інші необоротні активи 070     --     --
Усього за розділом І 080        995.0        947.0

ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси 100          1.0          1.0

Готова продукція 130     --     --
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160         54.0         58.0
первісна вартість 161         54.0         58.0
резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

з бюджетом 170         23.0     --
Інша поточна дебіторська заборгованість 210          6.0         17.0
Поточні фінансові інвестиції 220     --     --
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230        993.0       1062.0

в іноземній валюті 240     --     --
Інші оборотні активи 250     --     --
Усього за розділом II 260       1077.0       1138.0

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270          2.0          3.0

Баланс 280       2074.0       2088.0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Середня кількість працівників 11
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Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035     --     --
первісна вартість 036     --     --
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Поточні біологічні активи 110     --     --

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275     --     --

234

у тому числі в касі 231     --     --

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності



IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500     --     --
Поточна заборгованність за довгостроковими зобов"язаннями 510     --     --

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550         31.0         25.0

Усього за розділом IV 620         65.0         60.0
V. Доходи майбутніх періодів 630     --     --

Баланс 640       2074.0       2088.0

Директор

Головний бухгалтер

__________

__________

Ручко О.М.

Красюк М.С.

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300        206.0        206.0
Додатковий капітал 320       1304.0       1304.0
Резервний капітал 340         33.0         33.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350      466.0      485.0
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )

      2028.0      2009.0380Усього за розділом I
ІI. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування     --    --430

IIІ. Довгострокові зобов'язання     --    --480

зі страхування 570         10.0         10.0
з оплати праці* 580         18.0         18.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530     --          3.0

Валюта балансу на 31.12.2011 року збiльшилась на 14 тис. грн..
Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу "Необоротнi
активи", встановлено , що вiдбулося зменшення залишкової вартостi
основних засобiв на 48 тис.грн.. Рух основних засобiв пiдтверджений
первинними документами. Необоротнi активи станом на 31.12.2011
становлять 947 тис.грн.
По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення
оборотних активiв на 61 тис. грн..
Дебiторська заборгованiсть за послуги збiльшилась на 4 тис.грн.,
дебiторської заборгованостi з бюджетом  не має. Iнша поточна
дебiторська заборгованiсть збiльшилась на 11,0 тис грн.  Сума
грошових коштiв в нацiональнiй валютi станом на кiнець звiтного
перiоду становила  1062,0 тис. грн., що 69,0 тис.грн.бiльше нiж на
початок звiтнього року.
Розрахунок чистих активiв.товариства за станом на кiнець звiтнього
2011 року показує ,.що вартiсть чистих активiв.акцiонерного
товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст.155
Цивiльного кодексу України дотримуються. Поточнi зобов`язання
товариства вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу , зменшились на 5
тис.грн. (з 65 тис.грню на початок року до 60,0 тис.грн. на кiнець
року).
Сума статей Ф1 вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного
облiку та дають повну та достовiрну iнформацiю про активи,
зобов`язання та власний капiтал товариства

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

605     --     --

* З рядка 580 графа 4         Прострочені зобов'язання з оплати праці       (665)     --

Інші поточні зобов'язання 610          6.0          4.0



Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2011 рік

Стаття Код рядка За звітний період За попередній
період

1 2 3 4
Доход (виручка) від реализації продукції (товарів, робіт, послуг) 010       1565.0       1504.0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 261.0 ) ( 251.0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030       1304.0       1253.0
Інші операційні доходи 040        164.0        192.0
Інші доходи 050     --          5.0
Разом чисті доходи (030+040+050) 070       1468.0       1450.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (    --    ) (    --    )
Інші операційні витрати 090 ( 1394.0 ) ( 1307.0 )

Інші витрати 100 (    --    ) (    --    )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 1394.0 ) ( 1307.0 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130         74.0        143.0
Податок на прибуток 140 ( 28.0 ) ( 59.0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150         46.0         84.0
Забезпечення матеріального заохочення 160     --     --

Директор

Головний бухгалтер

_______________

_______________

Ручко О.М.

Красюк М.С.

Дивiденди по цiнних паперах нарахувались, а виплачуватись будуть протягом  6-ти мiсяцiв 2012 року (квiтень, травень, червень, липень, серпень,
вересень )згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29. 03.2012 року.    "Звiт про фiнансовi результати" товариства  вiдповiдає
вимогам ПСБО3. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи пiдприємства та її розкриття у фiнансовiй
звiтностi визначається Положенням (стондартом) бухгалтерського облiку  15 "ДОХIД" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України
№290 вiд 29.11.1999 року iз змiнами та доповненнями. Дохiд  вiд послуг склав за звiтнiй перiод 1304,0 тис.грн., клалiфiкацiя i оцiнка доходу
проведена згiдно з П(С)БО №15 "ДОХIД" та "Податковим Кодексом України".
Протягом звiтного року товариство отримало прибуток у розмiрi  74,0 тис. грн.  Методика визначення кiнцевого результату дiяльностi вiдповiдає
вимогам П(С)БО 3  "Звiт про фiнансовi результати".    Чистий дохiд вiд послуг в сумi 46,0 тис. грн., вiдображено у звiтностi вiдповiдно до вимого
П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати" та П (С)БО15 "ДОХIД". Витрати перiоду складаються з адмiнiстративних витрат-1394 тис.грн. За 2011
рiк iншi оперативнi доходи склали 164 тис. грн..

          у тому числі: 091     --     --
092 (    --    ) (    --    )

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та
дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201     --     --
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202     --     --


