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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.
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(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)
 
    24/04/2012
    (дата)
  М.П.   
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості
 
1.1. Повне найменування емітента  Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод 

ветеринарних препаратів"
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  Приватне акціонерне товариство
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

 05779614

 
1.4. Місцезнаходження емітента  08030, Київська, Макарiвський, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

 (04578) 3-42-48, 3-42-87

 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  pdzvp@emitent.net.ua
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  24/04/2012
  (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у  77 (1330), Відомості ДКЦПФР  24/04/2012
  (номер та найменування офіційного друкованого 

видання)
 (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці

 http://plahtynka.pat.ua/emitents/reports  24/04/2012

  (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

 
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
 
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 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 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду

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
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17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для 
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності)

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва)

 

30. Примітки
У звіті відсутня наступна інформація:
1. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств (товариство не належить до будь-яких 
об'єднань підприємств). 
2. Інформація про рейтингове агентство (емітентом не проводилась рейтингова оцінка).
3. Інформація про органи управління емітента (не заповнюється емітентами - акціонерними товариствами).
4. В інформації про посадових осіб відсутні паспортні дані, оскільки, посадові особи не надавали згоду на 
розкриття паспортних даних.
5. В інформації про осіб, що володіють 10 і більше відсотками акцій емітента відсутні прізвище, ім'я, по батькові та
паспортні дані фізичних осіб. Фізичні особи не надавали згоду на розкриття прізвища, ім'я, по батькові та 
паспортних даних.
6. Інформація про дивіденди (дивіденди товариством не нараховувались і не виплачувались).
7. Інформація про облігації емітента (облігації товариством не випускались).
8. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (не випускались).
9. Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом (не випускались).
10. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду (фактів викупу власних акцій не було).
11. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів (сертифікатів цінних паперів не замовлялись та не 
видавались).
12. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції (емітент не займається видами 
діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності).
13. Інформація про собівартість реалізованої продукції" (емітент не займається видами діяльності, що 
класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та 
води за класифікатором видів економічної діяльності)
14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів (боргові цінні папери 
товариством не випускались).
15. Звіт про корпоративне управління (емітент не є фінансовою установою).
16. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (не складалась).
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене 
об'єктами нерухомості не було).
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3. Основні відомості про емітента

 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Плахтянський 
дослідний завод ветеринарних препаратів"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Плахтянський ДЗВП"

3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 08030

3.1.5. Область, район Київська, Макарiвський

3.1.6. Населений пункт с. Плахтянка

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Кавказька, 1
 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 740714

3.2.2. Дата державної реєстрації 14/02/1991

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Макарiвська районна державна адмiнiстрацiя Київської 
області

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 845752.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 845752.00
 
3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

Київське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"

3.3.2. МФО банку 321842

3.3.3. Поточний рахунок 26007453224001

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

Валютних рахункiв немає

3.3.5. МФО банку немає

3.3.6. Поточний рахунок немає

 

3.4. Основні види діяльності Виробництво фармацевтичних препаратiв і матеріалів 24.
42.0, Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами 52.
31.0, Оптова торгівля будівельними матеріалами 51.53.2
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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
Виробництво ветеринарних медикаментів та 
препаратів

АВ №332991 21/08/2007Державний департамент ветеринарної медицини 19/08/2012

Опис По закінченню дії ліцензії товариство має наміри продовжити термін її дії.
Централізоване водопостачання та водовідведення АВ №582499 15/12/2011Київська ОДА 15/12/2016
Опис По закінченню дії ліцензії товариство має наміри продовжити термін її дії.

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
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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) 
Регіональне відділення ФДМУ по Київській обл. 19028107 ., 01196, М.Київ, Печерський, м.Київ, пл. Лесі 

Українки,1
0.000000

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт * Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або учаснику

(від загальної кількості) 
Усього 0.000000

* не обов'язково для заповнення
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5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 9.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) - 1.
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 5.
Фонд оплати працi у звiтному 2011р. склав 311,3 тис.грн., який у порівнянні з  попереднім роком збільшився на 71,
4 тис.грн., у зв'язку зі збільшенням мінімального розміру заробітної плати.
Протягом звiтного року рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства не пiдвищувався. Кадрова программа, 
спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства, не запланована.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 08.02.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII



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

6.1.1. Посада Голова правління

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

Гасратов Акіф Вагіф огли

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

., ., .

6.1.4. Рік народження** 1970

6.1.5. Освіта** Вища, Київський технологiчний iнститут харчової 
промисловостi. Спеціальність - інженер-біотехнолог.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11

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

Плахтянський ДЗВП, директор

6.1.8. Опис Голова правління керує роботою правління, 
розпоряджається коштами і майном в межах, визначених 
Статутом, рішеннями Загальних зборів та наглядової 
ради, розподіляє обов'язки між членами правління, без 
довіреності представляє інтереси товариства, приймає 
рішення про укладення правочинів на суму, що не 
перевищує 10% балансової вартості активів товариства. 
Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати. 
Повноваження посадової особи подовжено згідно з 
рішенням загальних зборів акціонерів від 22.04.2011 р. 
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 11 років.
Перелік попередніх посад: заступник директора, 
директор Плахтянського ДЗВП. Одночасно займає 
посаду заступника директора по виробництву на ПФ 
ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач" (08030, Київська 
обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4).
Посадова особа не надавала згоду на розкриття 
паспортних даних.

6.1.1. Посада Член правління

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

Введенська Наталія Анатоліївна

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

., ., .

6.1.4. Рік народження** 1982

6.1.5. Освіта** Середня спецiальна. Київський фiнансовий коледж

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8

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

Плахтянський ДЗВП, бухгалтер
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6.1.8. Опис Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi товариства, 
крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв i 
наглядової ради товариства. Винагорода не передбачена. 
Повноваження посадової особи продовжено згідно з 
рішенням загальних зборів акціонерів від 22.04.2011 р. 
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 8 років. 
Перелік попередніх посад: бухгалтер Плахтянський 
ДЗВП. Одночасно займає посади бухгалтера на ПрАТ 
"Плахтянський ДЗВП" та ПФ ПрАТ "ВНП 
"Укрзооветпромпостач" (08030, Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4).
Посадова особа не надавала згоду на розкриття 
паспортних даних.

6.1.1. Посада Член правлiння

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

Дзюба Наталія Анатоліївна

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

., ., .

6.1.4. Рік народження** 1976

6.1.5. Освіта** Середня професійна.Професійно-технічне училище №38 
с.Мазурівки Вінницької області

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3

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

Дзигівська дільнича лікарня, палатна санітарка

6.1.8. Опис Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi товариства, 
крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв i 
наглядової ради товариства. Винагорода не передбачена. 
Повноваження посадової особи продовжено згідно з 
рішенням загальних зборів акціонерів від 22.04.2011 р. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 3 роки. 
Одночасно займає посади комірника на ПрАТ 
"Плахтянський ДЗВП" та ПФ ПрАТ "ВНП 
"Укрзооветпромпостач" (08030, Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4).
Посадова особа не надавала згоду на розкриття 
паспортних даних.

6.1.1. Посада Член правління

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

Нагаєць Анатолій Васильович

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

., ., .

6.1.4. Рік народження** 1959

6.1.5. Освіта** Середня спецiальна. Київський механiчний технiкум. 
Спеціальність - механік

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 14

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

ВАТ "Плахтенське ДЗВП", член наглядової ради
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6.1.8. Опис Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi товариства, 
крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв i 
наглядової ради товариства. Винагорода не передбачена. 
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 22.04.
2011 р. звільнений з посади члена наглядової ради та 
призначений на дану посаду замість Щербатюк Н.М.
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 14 років. 
Перелік попередніх посад: механiк, головний iнженер 
Плахтянського ДЗВП, член наглядової ради ПрАТ 
"Плахтянський ДЗВП". Одночасно займає посади 
головного інженера товариства та ПФ ПрАТ "ВНП 
"Укрзооветпромпостач" (08030, Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4). 
Посадова особа не надавала згоду на розкриття 
паспортних даних

6.1.1. Посада Член правління, Головний бухгалтер

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

Ральчук Олена Володимирівна

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

., ., .

6.1.4. Рік народження** 1971

6.1.5. Освіта** Вища, Нацiональна академiя ДПС України. 
Спеціальність - фiнансист.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18

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

ДПІ по Макарівському р-ні, зав сектором валютного 
контролю

6.1.8. Опис Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi товариства, 
крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв i 
наглядової ради товариства. Винагорода не передбачена. 
Призначена на дану посаду згідно з рішенням загальних 
зборів акціонерів від 22.04.2011 р.
Головний бухгалтер забезпечує дотримання на 
підприємстві встановлених єдиних методологічних засад 
бухгалтерського обліку, складає і подає в установлені 
терміни фінансову звітність, визначає, формулює, 
планує, здійснює і координує організацію 
бухгалтерського обліку фінансово-господарської 
діяльності підприємства. Розмір винагороди відповідає 
розміру заробітної плати. Змiн на цiй посадi протягом 
звiтного року не відбувалось.
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 18 років. 
Перелік попередніх посад: ревiзор-iнспектор, зав.
сектором валютного контролю ДПI у Макарiвському 
районi Київської областi. Не має посад на будь-яких 
інших підприємствах. Посадова особа не надавала згоду 
на розкриття паспортних даних

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

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

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

., ., .

6.1.4. Рік народження** 1948

6.1.5. Освіта** Вища. Бiлоцеркiвський сільськогосподарський iнститут. 
Спеціальність - інженер-зоотехнік

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 41

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

Укрзооветпромпостач, директор

6.1.8. Опис Голова Наглядової Ради керує роботою Ради та здійснює 
контроль за діяльністю правління товариства. 
Винагорода не передбачена. Повноваження посадової 
особи подовжено згідно з рішенням загальних зборів 
акціонерів від 22.04.2011 р. Посадова особа непогашених
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 
Стаж керівної роботи 41 років. Перелік попередніх 
посад: директор Укрзооветпромпостач. Займає також 
посаду генерального директора Корпорації 
"Укрзооветпромпостач" (03040, м. Київ, вул. 
Васильківська, 16). Посадова особа не надавала згоду на 
розкриття паспортних даних

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

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

Лук'яненко Валентина Олександрівна

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

., ., .

6.1.4. Рік народження** 1966

6.1.5. Освіта** Вища. Бiлоцеркiвський сiльськогосподарський iнститут. 
Спецiальнiсть - ветлiкар

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12

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

лаборант Плахтянського ДЗВП

6.1.8. Опис Наглядова Рада є органом товариства, який представляє 
та захищає інтереси акціонерів, приймає рішення в 
межах своєї компетенції, контролює та регулює 
діяльність виконавчого органу товариства в межах 
компетенції, визначеної Статутом та рішеннями 
загальних зборів. Винагорода не передбачена. 
Повноваження посадової особи подовжено згідно з 
рішенням загальних зборів акціонерів від 22.04.2011 р. 
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 12 років. 
Перелік попередніх посад: лаборант Плахтянського 
ДЗВП. Займає також посаду зав. ветаптекою на ПФ 
ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач"  (08030, Київська 
обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4). 
Посадова особа не надавала згоду на розкриття 
паспортних даних

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

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

Онищук Микола Володимирович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII



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

., ., .

6.1.4. Рік народження** 1980

6.1.5. Освіта** Вища,  Київський національний економічний університет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11

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

ВАТ "Плахтенське ДЗВП", член правління

6.1.8. Опис Наглядова Рада є органом товариства, який представляє 
та захищає інтереси акціонерів, приймає рішення в 
межах своєї компетенції, контролює та регулює 
діяльність виконавчого органу товариства в межах 
компетенції, визначеної Статутом та рішеннями 
загальних зборів. Винагорода не передбачена. Згідно з 
рішенням загальних зборів акціонерів від 22.04.2011 р. 
звільнений з посади члена ревізійної комісії та 
призначений на дану посаду.Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж 
керівної роботи 11 років. Перелік попередніх посад: 
менеджер з постачання ФДЗВВП, член ревізійної комісії 
. Займає також посаду технолога на ПФ ПрАТ "ВНП 
"Укрзооветпромпостач" (08030, Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4). 
Посадова особа не надавала згоду на розкриття 
паспортних даних

6.1.1. Посада Ревізор

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

Ніколайчук Любов Вікторівна

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

., ., .

6.1.4. Рік народження** 1958

6.1.5. Освіта** Вища. Нацiональний аграрний унiверситет. 
Спеціальність - фінансист

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 25

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

Укрзооветпромпостач, головний бухгалтер

6.1.8. Опис Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською 
діяльністю товариства, організовує проведення перевірок
щорічного звіту, а також каси і майна підприємства, 
стану розрахунків по акціях з акціонерами. Надає 
висновки по річних звітах і балансах. Винагорода не 
передбачена. Згідно з рішенням загальних зборів 
акціонерів від 22.04.2011 р. звільнений з посади голови 
ревізійної комісії та призначений на дану посаду.
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 25 років. 
Перелік попередніх посад: головний бухгалтер 
Укрзооветпромпостач. Займає також посаду голови 
правління на ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач" 
(03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16). Посадова особа 
не надавала згоду на розкриття паспортних даних

* 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.
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** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

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

особи

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

Дата 
внесення до
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейов

ані іменні
привілейов

ані на 
пред'явника

Кількість за видами акцій

Голова правління Гасратов Акіф Вагіф огли ., ., . 21/03/2005 362065 10.702458 362065 0 0 0
Член правління Введенська Наталія 

Анатоліївна

., ., . 0 0.000000 0 0 0 0

Член правлiння Дзюба Наталія Анатоліївна ., ., . 0 0.000000 0 0 0 0
Член правління Нагаєць Анатолій Васильович ., ., . 21/03/2005 3000 0.088678 3000 0 0 0
Член правління, Головний 
бухгалтер

Ральчук Олена 
Володимирівна

., ., . 0 0.000000 0 0 0 0

Голова Наглядової ради Лісовенко Василь 
Трохимович

., ., . 21/03/2005 674155 19.927680 674155 0 0 0

Член Наглядової ради Лук'яненко Валентина 
Олександрівна

., ., . 21/03/2005 10 0.000296 10 0 0 0

Член Наглядової ради Онищук Микола 
Володимирович

., ., . 21/03/2005 300 0.008868 300 0 0 0

Ревізор Ніколайчук Любов Вікторівна ., ., . 21/03/2005 331534 9.799977 331534 0 0 0
Усього 1371064 40.527956 1371064 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаці
йний код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 
внесення до 
реєстру 

Кількість 
акцій (штук)

Від загальної
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості іменні прості на 
пред'явника

привілейован

і іменні
привілейован

і на 
пред'явника

Кількість за видами акцій

ПрАТ "ІФ "Київська Русь МДС" 21075315 ., 01025, М.Київ, Печерський, м. 
Київ, пров. Рильський 3, кв.36

21/03/2005 402012 11.883271 402012 0 0 0

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи*

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

Дата 
внесення до 
реєстру

Кількість 
акцій (штук)

Від загальної
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості іменні прості на 
пред'явника

привілейован

і іменні
привілейован

і на 
пред'явника

Кількість за видами акцій

Фізична особа ., ., . 21/03/2005 882963 26.099938 882963 0 0 0
Фізична особа ., ., . 21/03/2005 674155 19.927680 674155 0 0 0
Фізична особа ., ., . 21/03/2005 362065 10.702458 362065 0 0 0
Усього 2321195 68.613346 2321195 0 0 0

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

** Не обов'язково для заповнення.
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові

(*) X

Дата проведення 22/04/2011

Кворум зборів ** 86.300000
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Опис Загальні збори ініційовані правлінням товариства з 
наступним порядком денним:
1. Затвердження звіту Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 
рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 
рік (звіт затверджено).
2. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 
2010 рік (звіт затверджено).
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 
2010 рік (звіт затверджено).
4. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу 
прибутку Товариства за 2010 рік (річний звіт та баланс 
затвердили; прибуток розподілити наступним чином: 5% 
прибутку спрямувати до резервного капіталу; 95% 
прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів).
5. Про переведення у бездокументарну форму іменних 
акцій паперів  ВАТ "Плахтянський ДЗВП" випущених у 
документарній формі, затвердження рішення про 
дематеріалізацію та визначення способу повідомлення 
акціонерів (1. Перевести у бездокументарну форму 
іменні цінні папери ВАТ "Плахтянський ДЗВП" 
випущених у документарній формі. 2. Затвердити 
рішення про дематеріалізацію. 3. Направити акціонерам 
персональні повідомлення про дематеріалізацію шляхом 
надіслання простих поштових повідомлень).
6. Про припинення дії договору з Реєстроутримувачем, 
встановлення дати припинення ведення реєстру та дати 
припинення операцій (1. Припинити дію договору на 
ведення реєстру укладеного з ТОВ "Народний реєстр". 2. 
Встановити дату припинення ведення реєстру - 10 
робочих днів від дати публікації рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу 
емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у 
бездокументарній формі існування).
7. Прийняття рішення про укладення договору з 
Депозитарієм на обслуговування випуску акцій, що 
дематеріалізуються та затвердження умов договору 
(укласти договір з ВАТ "Національний депозитарій 
України" та затвердити умови договору).
8. Прийняття рішення про укладення договору зі 
Зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах 
власникам акцій випуску, що дематеріалізується та 
затвердження умов договору (укласти договір про 
відкриття рахунків у цінних паперах із Зберігачем ТОВ 
"КОМЕКС-ФІНАНС" та затвердити умови договору).
9. Призначення уповноважених осіб, яким надаються 
повноваження здійснити персональні повідомлення 
акціонерів про прийняті Зборами рішення щодо 
дематеріалізації та здійснювати інші дії щодо 
забезпечення проведення процедури дематеріалізації 
(Призначити уповаженою особою Гасратова Акіфа Вагіф
огли).
10. Про приведення діяльності ВАТ "Плахтянський 
ДЗВП" у відповідність з  вимогами Закону Украни про 
"Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-
VI та відкликання органів корпоративного управління 
(Привести діяльність ВАТ "Плахтянський 
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ДЗВП" у відповідність із вимогами Закону, зокрема 
пов'язані із зміною його найменування. Відкликати 
органи управління ВАТ "Плахтянський ДЗВП" а саме: 
Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію. 
Встановити, що останнім днем дії повноважень 
відкликаних членів органів управління Товариства є 
день, що передує дню державної реєстрації статуту ПрАТ
"Плахтянський дослідний завод ветеринарних 
препаратів" у новій редакції).
11. Зміна найменування Відкритого акціонерного 
товариства " Плахтянський дослідний завод 
ветеринарних препаратів " на Приватне акціонерне 
товариство  "Плахтянський дослідний завод 
ветеринарних препаратів" або на Публічне акціонерне 
товариство  "Плахтянський дослідний завод 
ветеринарних препаратів" (змінити найменування на 
Приватне акціонерне товариство "Плахтянський 
дослідний завод ветеринарних препаратів").
12. Внесення змін до Статуту  Відкритого акціонерного 
товариства  "Плахтянський дослідний завод 
ветеринарних препаратів" у відповідності з вимогами 
Закону України "Про акціонерні товариства" та за 
твердження Статуту Товариства в новій редакції (внести 
зміни до Статуту).
13. Про обрання органів управління (обрали новий склад 
органів управління).
14. Затвердження внутрішніх положень у відповідності з 
нормами Закону України "Про акціонерні товариства" 
(затвердити внутрішні положення ПрАТ "Плахтянський 
ДЗВП).

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Народний 
реєстр"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24575521

Місцезнаходження ., 04050, М.Київ, ., м. Київ, Мельникова, 2/10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АГ № 399489

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26/11/2010

Міжміський код та телефон (044)481-35-30

Факс .

Вид діяльності Професійна діяльність на ринку цінних паперів: 
діяльність щодо ведення реєстру власникiв iменних 
цiнних паперiв

Опис Договір на ведення реєстру № 17-04 від 21.12.2004 р. У 
зв'язку з переведенням випуску акцій в бездокументарну 
форму 24.06.2011 р. договір з реєстратором розірвано.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Міжнародний інститут аудиту"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21512649

Місцезнаходження ., 03127, М.Київ, Голосіївський, м. Київ, Героїв Оборони,
10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

0347

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26/01/2001

Міжміський код та телефон (044) 257-50-39

Факс 526-04-82

Вид діяльності Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

Опис Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

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

Публічне акціонерне товариство "Національний 
депозитарій України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження ., 01001, М.Київ, ., м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19/09/2006

Міжміський код та телефон (044) 279-12-13

Факс (044) 279-12-13

Вид діяльності Депозитарна діяльнсть депозитарію цінних паперів
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Опис Договір на обслуговування емісії цінних паперів №Е-
3857 від 09.06.2011р.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-
ФІНАНС"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24381627

Місцезнаходження ., 03150, М.Київ, ., м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 
65

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АВ № 534275

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15/07/2010

Міжміський код та телефон (044) 280-10-70

Факс (044) 280-10-70

Вид діяльності Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Опис Договір про відкриття рахунків у цінних паперах 
власникам №42 від 07.06.2011р.
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11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації 
випуску

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 

випуск

Міжнародний іде
нтифікаційний 

номер

Тип цінного 
папера

Форма існування
та форма 
випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість акцій 
(штук)

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01/06/2011227/10/1/11 Територіальне 

управління 
ДКЦПФР в м.
Києві та 
Київській області

UA4000122261 Іменні прості Бездокументарна

, іменні
0.25 3383008 845752.00 100.000000

Опис Протягом звiтного року цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених та зовнiшнiх ринках не розмiщувались. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів
емітента на фондових біржах не було. Додаткова емісія акцій не здійснювалась. У звiтному перiодi на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства
змiнено форму iснування акцiй з документарної на бездокументарну.
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12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Відкрите акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" засноване відповідно до
наказу РВ Фонду державного майна України по Київській області №5.25.7/9 від 11 жовтня 2001 року шляхом 
перетворення державного підприємства Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів у відкрите 
акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів", згідно з ЗУ "Про особливості 
приватизації майна в агропромисловому комплексі". Історія ВАТ "ПДЗВП" розпочинається з 1914 року, коли в с.
Плахтянка на Київщині було засновано Спиртовий завод, з 1959 року по 1960 рік відбулась реконструкція 
спиртозаводу, його було перейменовано в "Плахтянський завод кормових антибіотиків" та перепрофілійовано на 
випуск біоміцину кормового, з 1996 року перейшли на випуск ветпрепаратів. З 2009 року перейшли на випуск 
кормових добавок. 22.04.2011р. з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону 
України "Про акцiонернi товариства" змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Плахтянський 
дослідний завод ветеринарних препаратів" на Приватне акцiонерне товариство "Плахтянський дослідний завод 
ветеринарних препаратів". Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не було.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, 
зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Товариство є окремою юридичною структурою. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших 
відокремлених структурних підрозділів не має.
Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
У 2011 році ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснювалось відповідно до наказу "Про організацію 
бухгалтерського обліку й облікову політику на ВАТ "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" №1 
від 01.01.2004р. та змінено наказом "Про облікову політику на ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" №1 від 01.06.2011р.
З метою зближення бухгалтерського та податкового обліку облік основних засобів ведеться пооб'єктно в розрізі 16 
груп, а нематеріальних активів в розрізі 6 груп за кожним об'єктом, строк корисного використання встановлюється 
з урахуванням факторів, викладених у пп.145.1.3 ПКУ, не менше мінімального строку, передбаченого п.145.1 ПКУ 
для основних засобів і пп.145.1.1 ПКУ нематеріальних активів відповідної групи.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" підприємством обрано 
прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів.
Визнавати основними засобами матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких перевищує 
один рік, а вартість перевищує 1000 грн. Необоротні матеріальні активи, вартість яких не перевищує 1000грн., 
відносити до МНМА. Амортизацію за МНМА нараховувати в першому місяці використання у розмірі 100 відсотків
його вартості.
Облік запасів та їх оцінка здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ"

станом на  31 грудня 2011 року

08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, 
вул. Кавказька, 1
Ідентифікаційний код юридичної особи: 05779614
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КИЇВ     2012

Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку України,
Акціонерам та керівним органам Товариства

Основні відомості про аудиторську  фірму

Повне найменування>Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту"
Код ЄДРПОУ>21512649
Місцезнаходження>Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони,10, тел. 526-04-82
Внесення до Реєстру>Внесене до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності рішенням Аудиторської палати 
України № 98 від 26.01.2001 року / свідоцтво      № 0347,  дійсне до 23 грудня 2015 року

Основні відомості про товариство

Повне найменування>Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів"
Код ЄДРПОУ>05779614
Місцезнаходження>08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1
Державна реєстрація>Свідоцтво про державну реєстрацію - А01  № 740714, видане Макарівською районною 
державною адміністрацією Київської області, дата реєстрації - 14.02.1991 р., дата зміни свідоцтва про державну 
реєстрацію - 05.05.2011р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 340 105 0007 
000221

Основні відомості про умови договору
Договір на здійснення аудиторської перевірки від 21.03.2012р. № 19.
Перевірка здійснювалася за місцезнаходженням товариства з 21 березня по 23 квітня 2012р., що не суперечить 
умовам договору.

Дата видачі висновку: за наслідками перевірки надано висновок 23 квітня 2012 року.

Мета перевірки: підтвердження достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству інформації про 
емітента цінних паперів, статей та показників фінансової звітності товариства станом на 31.12.2011 р., складеної у 
відповідності до діючих у звітному періоді нормативів, аналіз фінансового стану за даними звітності.

Підстави для виконання аудиту
Аудиторська перевірка проводилась у відповідності з вимогами  Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Господарського Кодексу України, Закону України "Про 
цінні папери та фондовий ринок", Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними 
учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19 грудня 2006 року № 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007р. за № 53/13320 зі 
змінами і доповненнями від 22.06.2010р. № 981, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації 
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) затверджених рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р.>N 1360, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 28
листопада 2011 р. за N 1358/20096, Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93р. № 3125-ХІІ (в 
редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006р. № 
140-V).

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Плахтянський 
дослідний завод ветеринарних препаратів", що включає:
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства (форма № 1-М) станом на 31.12.2011 року, складений у 
відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 25, затвердженого Наказом Міністерства 
фінансів України від 25.02.2000 р. № 39;
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Звіт про фінансові результати (форма № 2-М) за 2011 рік, складений у відповідності до вимог Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку № 25, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 20.02.2000 р. 
№ 39.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал ПрАТ "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" несе відповідальність за 
підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не
містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства та помилки; вибір та застосування відповідної облікової 
політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність за фінансову звітність, вступні залишки та інформацію за попередній звітний період несе 
керівництво товариства.
По заяві  керівництва товариства всі фінансові і майнові операції за 2011 рік відображено в бухгалтерському обліку
і звітності і від аудитора не приховано ніяких документів, які мають відношення до предмету аудиту. 
Аудиторська перевірка проводилась з відома голови правління товариства Гасратова А.В. та головного бухгалтера 
Ральчук О.В.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих звітів на основі результатів аудиторської перевірки. Ми 
провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема 700, 705, 706. Ці стандарти вимагають від аудитора 
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої 
впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудиторська перевірка була підготовлена та спланована з достатнім рівнем впевненості про те, що фінансова 
звітність не має суттєвих помилок. Перевірка включає вивчення (шляхом тестування) доказів, що характеризують 
систему обліку та внутрішнього контролю, підтверджують показники у фінансовій звітності товариства. 
Перевірці підлягали: установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння статистичних кодів, свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій, фінансова звітність станом на 31.12.2011р., головна книга, регістри  синтетичного та
аналітичного обліку.
Достовірність та повнота бухгалтерського балансу і фінансової звітності товариства встановлювалась шляхом 
перевірки наявності, а одночасно відсутності, суттєвих розбіжностей між даними обліку та статтями  балансу і 
показниками фінансової  звітності. 
Виходячи з сутності аудиту та вимог Міжнародних нормативів аудиту, а також характеру робіт можлива 
ймовірність того, що в ході перевірки будь-які суттєві невідповідності можуть бути не виявлені, за що аудитор не 
несе відповідальності. 
           Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Аудитор зауважує, що фінансова звітність Товариства має наступні викривлення та помилки.

Аудитор зауважує, що резерв сумнівних боргів у товаристві не нараховується, що суперечить вимогам П(С)БО 10 
"Дебіторська заборгованість". 

На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, про які йдеться вище, фінансова звітність 
представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства 
"Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" станом на 31.12.2011 р., у відповідності до нормативних 
вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

На основі здійснених аудиторських процедур аудитор може зробити наступні висновки щодо окремих складових 
фінансових звітів

1.  Основні відомості про емітента
Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" функціонує на 
законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами.
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Ідентифікаційний код юридичної особи - 05779614.
Організаційно-правова форма - акціонерне товариство.
Товариство є правонаступником усіх прав та зобов'язань  Відкритого акціонерного товариства "Плахтянський 
дослідний завод ветеринарних препаратів", що було створене відповідно до чинного законодавства згідно з 
рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна по Київській області шляхом перетворення 
державного підприємства Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів у відкрите акціонерне 
товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" та реєстрованого Макарівською районною 
державною адміністрацією Київської області 14.02.1991р.
Статут товариства у новій редакції затверджено зборами акціонерів (протокол № 10 від 22.04.2011 р.) та 
зареєстровано державним реєстратором Макарівської районної державної адміністрації Київської області  
Котигорошко Л.С. 05.05.2011 р. за № 1 340 105 0007 000221. 
Свідоцтво про державну реєстрацію - А01  № 740714, видане Макарівською районною державною адміністрацією 
Київської області, дата реєстрації - 14.02.1991 р., дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію - 05.05.2011р., 
номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР - 1 340 105 0007 000221.
Місцезнаходження товариства - Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1.
Основними видами діяльності товариства в період, що перевірявся є: виробництво фармацевтичних препаратів; 
роздрібна торгівля фармацевтичними товарами; оптова торгівля будівельними матеріалами; інші види оптової 
торгівлі; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом; виробництво
теслярських та столярних виробів; що відповідає Статуту товариства.
Середньооблікова  чисельність  працюючих станом на 31.12.2011 р. становить 9 осіб.

Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" функціонує на 
законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та установчими документами.

2.  Стан бухгалтерського обліку на підприємстві
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в 
натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і 
взаємопов'язаного їх відображення.
Бухгалтерський облік у товаристві у звітному періоді вівся методом подвійного запису господарських операцій, як 
це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",  від 16.07.1999 р., зі 
змінами та доповненнями.
У товаристві облік ведуть за журнально-ордерною формою з допомогою комп'ютерної програми 1С-7.7 у 
відповідності до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої  наказом  від 30.11.1999р. № 291.
При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Підприємства за 2011 рік складена на підставі облікових 
регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. 
У товаристві облік ведуть за журнально-ордерною формою у відповідності до Інструкції про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, 
затвердженої  наказом  від 30.11.1999р. № 291.
Для забезпечення єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку товариством прийнято Наказ 
про облікову політику № 1 від 01.06.2011р. 
 На основі проведених аудиторами тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік ведеться товариством 
відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 
996 - XIV (далі - Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних
документів з питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування. 

3. Розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку

Загальні активи балансу в сумі 3 497,0 тис.грн. підтверджуються даними обліку, у тому числі:
>
>3.1. Розкриття у фінансовій звітності інформації щодо необоротних активів
Облік основних засобів ведеться на машинних носіях  по матеріально-відповідальних особах. Класифікація 
основних засобів проведена відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби".
У складі балансової статті "Основні засоби" відображено вартість:
- основних засобів, первісна вартість яких станом на 31.12.2011р. складає  3 330,8 тис.грн., знос - 1 772,7 тис.грн. 
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Амортизація на основні засоби та нематеріальні активи у звітному періоді нараховувалась: до 31.03.2011р. - від 
залишкової вартості із застосуванням норм, визначених  статтею 8 Закону України "Про внесення змін і доповнень 
до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997р. (зі змінами та доповненнями), 3 01.
04.2011р. - за прямолінійним методом із застосуванням норм, визначених статтею 145 Податкового кодексу 
України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), що не суперечить діючим нормативам обліку та
відповідає обліковій політиці підприємства;
- малоцінних необоротних матеріальних активів за первісною вартістю 32,1 тис.грн. Знос по малоцінних 
необоротних матеріальних активах нараховується в розмірі 100 % у першому місяці його використання, що не 
суперечить вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби";
- нематеріальних активів, первісна вартість яких становить 8,9 тис.грн, сума нарахованої амортизації (зносу) - 4,7 
тис.грн. Знос по нематеріальних активах товариство нараховує прямолінійним методом, що не суперечить вимогам
чинного законодавства та відповідає обраній обліковій політиці.
Залишкова вартість об'єктів, включених до балансової статті "Основні засоби" становить 1 562,3 тис.грн.

Балансова вартість капітальних інвестицій на звітну дату становить 8,9 тис.грн., у тому числі: капітальне 
будівництво - 2,9 тис.грн., придбання (виготовлення) основних засобів - 6,0 тис.грн.

Згідно балансу вартість необоротних активів  складає 1 571,2 тис.грн.   Всі об'єкти, що обліковуються у їх складі, 
відповідають критеріям визнання активів.
>
>3.2. Розкриття у фінансовій звітності інформації щодо оборотних активів
Облік  виробничих  запасів ведеться по місцях зберігання та матеріально-відповідальних особах у відповідності з 
діючим порядком обліку, що  відповідає  вимогам П(С)БО 9 "Запаси". На дату балансу запаси оцінені за первісною 
вартістю. Оцінка запасів під час їх вибуття проводиться за методом  собівартості перших за часом надходження 
запасів (ФІФО), що не суперечить вимогам П(С)БО 9 "Запаси" та відповідає обліковій політиці підприємства. 
Дані складського та бухгалтерського обліку співставні з даними балансу по розділу ІІ, згідно яких вартість запасів 
становить 60,6 тис.грн., в т.ч. виробничі запаси - 60,3 тис.грн., товари - 0,3 тис.грн.
Відображені в ІІ розділі активу балансу залишки грошових коштів в національній валюті в сумі 363,9 тис.грн., 
підтверджуються даними бухгалтерського обліку. 
Визнання та класифікація поточної дебіторської заборгованості товариства відповідає вимогам П(С)БО 10 
"Дебіторська заборгованість". Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги відображена в 
звітності за первісною вартістю в сумі 1 395,2 тис.грн. 
Аудитор зауважує, що резерв сумнівних боргів у товаристві не нараховується, що суперечить вимогам П(С)БО 10 
"Дебіторська заборгованість" та розділу 4 Наказу про облікову політику. 
Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 106,1 тис. грн.,  що підтверджується 
даними бухгалтерського обліку.

Перед складанням звітності, відповідно до наказу № 24 від 30.09.2011 р. товариством проводилася повна 
інвентаризація активів і зобов'язань, а саме: основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних 
матеріальних активів  - станом на 01.12.2011р.,  сировини, матеріалів, готової продукції на складах і на 
відповідальному зберіганні, розрахунків з дебіторами і кредиторами,  грошових коштів та  бланків суворої 
звітності - на 01.10.2011 р. Відповідно до Протоколів центральної інвентаризаційної комісії від 01.10.2011 р. та від 
01.12.2011 р. при проведенні інвентаризації лишків та недостач товарно-матеріальних цінностей не встановлено.

4. Розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку

Станом на 31.12.2011 р. товариство має залишки забезпечень виплат персоналу в сумі 10,7 тис.грн., що відповідає 
даним обліку.
Відображені в ІV розділі пасиву балансу поточні зобов'язання відповідають критеріям визнання поточних 
зобов'язань відповідно до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання". Балансова вартість поточних зобов'язань товариства 
станом на 31.12.2011р. становить 2 087,6 тис.грн., у тому числі: кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги - 1 345,6 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 27,9 тис.грн., зі страхування - 7,9 
тис.грн.,  з оплати праці - 14,0 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 692,2 тис.грн., що підтверджується даними  
обліку.
Аудит правильності  розрахунків та сплати податкових платежів не був предметом аудиту.

Доходи майбутніх періодів на звітну дату становлять 0,3 тис.грн.
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Даних  інвентаризації розрахунків та актів звірки  аудитору не надано, тому підтвердити реальність дебіторської та 
кредиторської заборгованостей неможливо.

5. Розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

5.1. Відомості про формування статутного капіталу  та емісію цінних папері
Статутний капітал товариства відповідно до установчих документів становить  845 752,00 грн. і сплачений 
повністю. На звітну дату державна частка в статутному капіталі товариства відсутня. 
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 227/10/1/11 від 01.06.2011р. Приватним акціонерним 
товариством "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" здійснено випуск 3 383 008 штук простих 
іменних акцій на загальну суму 845 752,00 грн. номінальною вартістю 0,25 грн. Форма існування акцій - 
бездокументарна.
Обслуговування випуску акцій ПрАТ "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" відповідно до 
договору № Е-3857 про обслуговування емісії цінних паперів від 09.06.2011р. здійснює ПАТ "Національний 
депозитарій України", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Ліцензія на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів АВ № 581322, видана ДКЦПФР 19.09.2006р.
ПрАТ "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" відкрило рахунки в цінних паперах власникам 
акцій відповідно до договору № Е42 від 06.07.2011р. у зберігача - ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС", що знаходиться за 
адресою: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів АВ № 534275, видана 
ДКЦПФР 15.07.2010р.

За інформацією, наданою товариством, кількість власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2011 р. 
становить 93 акціонери, в т.ч.  5 юридичних осіб.

Протягом періоду, що перевірявся, викуп акцій власної емісії товариством не здійснювався, дивіденди не 
нараховувались та не виплачувались. 

Статутний капітал ПрАТ "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" відповідно до установчих 
документів становить 845 752,00 грн. і поділений на 3 383 008 простих іменних акцій  номінальною вартістю 0,25 
грн. кожна. Станом на 31.12.2011 р. статутний капітал сплачено повністю. Державної частки в статутному капіталі 
товариства немає.

5.2. Розкриття інформації про власний капітал відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку
Власний капітал товариства станом на 31.12.2011р. становить 1 398,4 тис.грн., з них: статутний капітал - 845,8 тис.
грн., резервний капітал - 300,9 тис.грн., нерозподілений прибуток - 251,7 тис.грн. Ці суми співставні в балансі  та  
бухгалтерських реєстрах. Склад, структура і використання складових власного капіталу відповідає вимогам 
установчих документів та діючим положення бухгалтерського обліку.

5.3. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Вартість чистих активів ПрАТ "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" була розрахована у 
відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, 
схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.
Вартість чистих активів товариства станом на 31.12.2011р. становить 1 398,4 тис.грн. Це більше суми статутного 
капіталу і відповідає вимогам чинного законодавства.

6. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку
За даними обліку протягом звітного періоду товариство отримало прибуток у розмірі 206,4 тис.грн. Методика 
визначення кінцевого результату діяльності відповідає вимогам П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого 
підприємництва".
Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг в сумі 10 018,1 тис.грн., інші операційні доходи - 63,7 тис.грн. та 
інші доходи - 0,1 тис.грн., відображено у звітності відповідно до вимог П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта 
малого підприємництва" та П(С)БО 15 "Доходи".
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Витрати періоду,  відображені у звіті, відповідають критеріям визнання та оцінки, що визначені діючими 
Положеннями бухгалтерського обліку та звітності в Україні та склали 9 848 тис. грн., в тому числі: собівартість 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 9 376,7 тис.грн., інші операційні витрати - 471,3 тис.грн. Податок 
на прибуток склав 27,5 тис.грн.   

7. Щодо відповідності показників фінансової звітності даним аналітичного обліку, аудитор робить наступні 
висновки:
Фінансова звітність за 2011 рік  складена у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".
Дані, що наведені у фінансовій звітності товариства, відповідають даним бухгалтерського обліку. Перевірка 
співставності показників окремих форм звітності проведена аудитором у відповідності до Методичних 
рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства (наказ Міністерства фінансів
України від 22 грудня 2008 р.       № 1524 зі змінами і доповненнями). Розбіжностей між показниками звітності не 
виявлено.

8. Щодо суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом 
цінних паперів 
Інша інформація, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою 
звітністю аудитору не надавалась, оскільки на дату видачі аудиторського висновку Річний звіт емітента цінних 
паперів товариством не сформовано.

9. Щодо виконання значних правочинів
Протягом періоду, що перевірявся, значні правочини не проводились. 

10.  Щодо стану корпоративного управління
Стан корпоративного управління акціонерного товариства відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні 
товариства" від 17.09.2008р. № 514-VI (зі змінами та доповненнями). 
В Товаристві відсутня служба внутрішнього аудиту та посада внутрішнього аудитора. За період, що перевірявся, 
Наглядова рада не приймала рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення 
служби внутрішнього аудиту).

11. Щодо оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Аудиторська перевірка, проведена нами, передбачала проведення процедур, для отримання доказів щодо сум та 
розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від професійного судження аудитора, в тому 
числі від оцінки ризиків суттєвих викривлень у фінансовій звітності внаслідок помилки або шахрайства (МСА 240 
"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності").
Фінансова звітність Товариства в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки.
Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки могли бути не виявлені.

12.  Щодо інформації про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та 
призвести до значної зміни вартості його цінних паперів (особливої інформації емітента), аудитор робить наступні 
висновки:
За заявою керівництва, протягом звітного періоду у товаристві відбулися зміни у складі посадових осіб товариства,
що розглядається статтею 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІV, 
як такі дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості 
його цінних паперів.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у цьому висновку, фінансовий звіт 
представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства 
"Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" станом на 31.12.2011 р., у відповідності до нормативних 
вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

13. Аналіз фінансового стану
На підставі даних фінансової звітності та бухгалтерського обліку здійснено аналіз фінансового стану товариства, 
показники якого відображено в таблиці № 1, що додається. 

Аналіз майнового стану підприємства
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">Вартість засобів, що знаходяться в розпорядженні товариства на 31.12.2011р.  складає 3 497,0 тис. грн., що на 
34,29 % більше за аналогічний показник на початок року. 
">Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує стан та ступінь зносу основних засобів. Коефіцієнт зносу 
основних засобів на підприємстві збільшився відносно рівня минулого року і становить 53,67 %.

Аналіз ліквідності підприємства
">Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2011р. має значення 0,92, що менше нормативного. 
Це свідчить про недостатні можливості товариства погашати свої поточні зобов'язання за рахунок оборотних 
коштів.
">Показник швидкої ліквідності має значення 0,89, що вище нормативного. Це свідчить про достатні можливості 
підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
">Показник абсолютної ліквідності має низьке значення - 0,17. Це свідчить борги підприємства не можуть бути 
сплачені негайно за рахунок грошових коштів, які відносяться до найбільш ліквідних активів.
">Підприємство станом на 31.12.2011р. не має чистого оборотного капіталу, що свідчить про неспроможність 
підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність. 
">Вартість чистих активів товариства станом на 31.12.2011р. становить 1 398,4 тис.грн., що більше розміру його 
статутного капіталу. 

 Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
">Коефіцієнт платоспроможності (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, 
авансованих у його діяльність. Станом на 31.12.2011 р. даний показник має значення 0,4, що знаходиться у межах 
нормативного і свідчить про достатню питому вагу власного капіталу у структурі балансу. 
">Коефіцієнт структури капіталу (1,5) вказує на незначну залежність підприємства від  залучених засобів.
">Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами показує забезпеченість підприємства власними 
оборотними засобами. Станом на 31.12.2011р. цей показник має від'ємне значення, що свідчить про недостатню 
забезпеченість підприємства оборотними засобами.

Аналіз ділової активності підприємства
">Коефіцієнт оборотності активів (3,29) станом на 31.12.2011 р. зріс у порівнянні з аналогічним показником 
станом на 31.12.2010 р. (2,59), що має позитивне значення та вказує на збільшення ефективності використання 
підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення. 
">Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує, що швидкість обертання кредиторської 
заборгованості підприємства за звітний період збільшилась (5,78), що вказує на збільшення комерційного кредиту, 
що надається підприємству.
">Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (8,39) за період, що аналізується, зменшився у порівнянні з 
аналогічним показником станом на 31.12.2010р., що свідчить про зменшення обсягу комерційного кредиту, що 
надається підприємством.
">Строки погашення дебіторської (43,49 дн.) та кредиторської (63,16 дн.) заборгованостей мають задовільні 
значення, але тенденція до зростання строку погашення дебіторської заборгованості  є негативним явищем.
">Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів характеризує швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів 
підприємства. Станом на 31.12.2011р. даний коефіцієнт має значення 144,5. Це вказує на те, що швидкість 
обертання товарно-матеріальних цінностей зросла. 
">Показник оборотності основних засобів (фондовіддача) за звітний період збільшився і вказує на відповідне 
зменшення фондомісткості виробництва та підвищення ефективності використання основних фондів.
">Коефіцієнт оборотності власного капіталу за звітний період збільшився, що вказує на більш ефективне його 
використання в порівнянні з попереднім періодом.

Аналіз рентабельності підприємства
">У звітному періоді діяльність товариства була прибутковою, про що свідчать  показники ефективності 
використання активів, власного капіталу та коефіцієнт рентабельності діяльності. 

На основі проведеного аналізу майнового стану, ліквідності, платоспроможності (фінансової стійкості), ділової 
активності та рентабельності діяльності ПрАТ "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" можна 
зробити висновок про те, що станом на 31.12.2011 р. дане підприємство має задовільний фінансовий стан, оскільки
рентабельність його діяльності за звітний період має позитивне значення (більше 0,01), підприємство ліквідне та 
лише частково фінансово залежне від залучених засобів. 
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Таблиця №1
Показники платоспроможності та фінансової стабільності
ПрАТ "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів"

№п/п>Назва показників> >      Значення показників>Нормативне значення
 > > >Станом на 31.12.2010р.>Станом на 31.12.2011 р.>
1.>Аналіз майнового стану
1.1>Коефіцієнт зносу основних засобів>K>0,5362>0,5367>зменшення
1.2>Коефіцієнт росту активів>Кр>0,0715>0,3529>> 0
2.>Аналіз ліквідності 
2.1>Коефіцієнт абсолютної ліквідності>К1>0,0310>0,1743>0,25-0,5
2.2>Коефіцієнт швидкої ліквідності>К2>0,6734>0,8935>0,6-0,8
2.3>Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)>Кп>0,7236>0,9225>> 1
2.4>Чистий оборотний капітал, тис.грн.>Н1>-381,30>-161,80>> 0 збільш.
2.5>Вартість чистих активів, тис.грн.>>1192,00>1398,40>>845,8тис.грн.
3.>Аналіз показників фінансової стійкості
3.1>Коефіцієнт автономії>К3>0,4612>0,3999>0,25-0,5
3.2>Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)>К4>1,1685>1,5007><1зменшення
3.3>Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами>Кз>-0,2764>-0,0775>>0,8
3.4>Питома вага власного обігового капіталу в балансі підприємства>К%>-14,75>-4,63> 
3.5
 
 
 
 >Показники наявності джерел формування запасів і затрат: 
> - власний обіговий капітал>Н1>-381,30>-161,80> 
> - Н1+довгострокові залучені засоби та забезпечення>Н2>-368,10>-151,10> 
> - Н2+ короткострокові  залучені засоби>Н3>1011,50>1936,80> 
> - запаси і затрати>Н4>69,20>60,60> 
3.6
 
 
 >Показники забезпеченості запасів і затрат джерелами їх формування
> - лишки (нестачі) власних оборотних засобів>E1>-450,50>-222,40>Е1; Е2; Е3>0; Е1<0; Е2 і Е3>0
> - лишки (нестачі) власних, а також довготермінових залучених джерел формування запасів і затрат>E2>-818,
60>-373,50>Е1; Е2; Е3>0; Е1<0; Е2іЕ3>0;
> - лишки (нестачі) загальної величини основних джерел для формування запасів і затрат>E3>192,90>1563,
30>Е1; Е2;Е3>0; Е1<0; Е2 і Е3>0;
4.>Аналіз ділової активності 
4.1>Коефіцієнт оборотності активів>Оа>2,5945>3,2945>збільшення
4.2>Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості>Ок>4,9124>5,7790>збільшення
4.3>Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості>Од>9,4438>8,3918>збільшення
4.4.>Строк погашення дебіторської заборгованості (днів)>Сд>38,65>43,49>зменшення
4.5.>Строк погашення кредиторської заборгованості (днів)>Ск>74,30>63,16>зменшення
4.6>Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів>Омц>97,8436>144,4792>збільшення
4.7.>Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)>Ооз>1,9216>2,9554>збільшення
4.8>Коефіцієнт оборотності власного капіталу>Овк>5,5555>7,7348>збільшення
5.>Аналіз рентабельності та прибутковості 
5.1>Рентабельність активів>Ра>0,0201>0,0165>>0
5.2>Рентабельність акціонерного капіталу>Рк>0,0594>0,2440>>0
5.3>Коефіцієнт валового доходу>Рвд>0,0647>0,0534>>0
5.4>Рентабельність реалізації>Рр>0,0065>0,0172>>0
5.5>Рентабельність витрат>Рв>0,0084>0,0220>>0
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5.6>Коефіцієнт рентабельності діяльності>Рд>0,0077>0,0206>>0,01
ЗАГАЛЬНИЙ  ВИСНОВОК
Система обліку підприємства відповідає його розміру, структурі, роду діяльності, може забезпечити регулярний 
збір і обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.
Факти, представлені аудитору, були вільні від упередженості керівництва та службовців товариства.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Підприємства.
Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" функціонує на 
законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та установчими документами.
Статутний капітал ПрАТ "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" відповідно до установчих 
документів становить 845 752,00 грн. і поділений на 3 383 008 простих іменних акцій  номінальною вартістю 0,25 
грн. кожна. Станом на 31.12.2011 р. статутний капітал сплачено повністю. Державної частки в статутному капіталі 
товариства немає.
На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у цьому висновку, фінансовий звіт 
представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства 
"Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" станом на 31.12.2011 р., у відповідності до нормативних 
вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
На основі проведеного аналізу майнового стану, ліквідності, платоспроможності (фінансової стійкості), ділової 
активності та рентабельності діяльності ПрАТ "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" можна 
зробити висновок про те, що станом на 31.12.2011 р. дане підприємство має задовільний фінансовий стан, оскільки
рентабельність його діяльності за звітний період має позитивне значення (більше 0,01), підприємство ліквідне та 
лише частково фінансово залежне від залучених засобів. 

Аудитор - Волошина О.В.,
сертифікат А № 006285 від 26.04.2007р. 
дійсний до 26.04.2012р.>>
>>/підпис/
Директор аудиторської фірми - Мельничук Б.В.,
сертифікат А № 006286 від 26.04.2007р. 
дійсний до 26.04.2012р.>>
>>/підпис /    
23 квітня 2012 р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність 
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту
й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень 
впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в 
галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в 
загальному об'ємі постачання
ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" займається виробництвом кормових добавок, основними з яких є премікси та 
наданням майна в оренду і комунальних послуг.
Ринком збуту є Україна, в основному Київська область. Основні ризики в діяльності підприємства - різке 
коливання цін на сировину. Джерела сировини - напівфабрикати закуповуються у ПрАТ "ВНП 
"Укрзооветпромпостач", при наявності коштів проблем із доступністю не виникає.
Конкуренція на ринку існує з боку українських виробників, а саме: ТОВ "Кремікс", ТОВ "Текра Лтд" (Полтавська 
обл.), ТОВ "Сімекс Трейд" (Дніпропетровська обл.), ТОВ "Агровет Атлантік" (Черкаська обл.), ТОВ "Провімі", 
ТОВ "Вишгородський ЕКЗ" (м.Київ) та інші.
Перспективні плани розвитку - будівництво нових складів для сировини та готової продукції, в планах розширення 
асортименту продукції.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно 
описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
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За останнi п'ять рокiв в товариствi вiдбувалися змiни в активах за рахунок їх придбання, модернізації, списання та 
продажу. Найбiльш значимим придбанням в даний перiод було придбання земельної дiлянки за мiсцем 
розташування товариства, вартість придбання 945,3тис.грн. Здійснено реконструкцію та модернізацію складу 
готової продукції, головного корпусу, адміністративного приміщення, прохідної, залізобетонної огорожі на суму 
344,4тис.грн. Придбано 2 легкових автомобіля на суму 96,0тис.грн., проведено ремонт екскаватора на суму 20,
9тис.грн., заасфальтовано площадку на території завода на суму 21,7тис.грн. Здійснено продаж активів на суму 
760,3тис.грн. Вибуття активiв в товариствi вiдбувалося за рахунок продажу будівель та споруд, які не 
використовувались за призначенням протягом останніх 10-ти років, та застарiлого обладнання, як фiзично 
зношеного та непридатного для подальшого використання.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 
позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, 
розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та 
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби товариства складаються з засобiв виробничого призначення. Переоцiнка основних засобів  в 
бухгалтерському облiку пiдприємством не проводилася. Протягом звітного періоду товариство не проводило 
кардинальних змiн якiсного складу основних засобiв. За роки довготривалого використання основні засоби значно 
застарiли як фізично, так i морально, i в бiльшостi своїй потребують реконструкцiї або замiни на бiльш новi 
високотехнологiчнi та високопродуктивнi машини та агрегати. Тому, товариство потребує iнвестування для 
проведення свого технiчного переозброєння та реконструкцiї.
Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням підприємства. Основні засоби належать товариству на праві 
власності, обмежень на їх використання немає. 
Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний рік не було.
Вартість основних засобів, що знаходяться в розпорядженні товариства на 31.12.2011р. складає 1558,1 тис. грн., 
що на 0,90 % менше за аналогічний показник на початок року. Зменшення загального розміру активів відбулося 
внаслідок нарахування зносу.
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. складає  3330,8 тис.грн., знос - 1772,7 тис.грн
Коефіцієнт зносу основних засобів на підприємстві збільшився відносно рівня минулого року і становить 53,22 %. 
Ступінь використання основних засобів (фондовіддача) за звітний період збільшився та становить 2,99, що вказує 
на відповідне зменшення фондомісткості виробництва та підвищення ефективності використання основних фондів.
Дiяльнiсть товариства не має впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що
можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. Капiтальне будiвництво, розширення виробництва не 
планується.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень
Основнi проблеми:
->нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї в країні;
->вiдсутнiсть вiльних грошових коштiв для забезпечення виробництва сировиною, матерiалами i  придбання 
прогресивного технічного обладнання.

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

У 2011 року було сплачено 3,1 тис. грн. штрафних санкцiй за правопорушення на ринку цінних паперів 
(несвоєчасне розміщення особливої інформації).

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування діяльності планується виконувати за рахунок власних коштiв. 
Для реконструкцiї пiдприємства використовувався прибуток, який залишається в розпорядженнi акцiонерного 
товариства.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
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Договори укладенi мiж ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" та iншими юридичними та фiзичними особами в 2011 роцi 
виконуються в повному обсязi та в зазначенi термiни.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність 
емітента в майбутньому)
Суттєвих прогнозiв та планiв, що могли б значно вiдобразитися на дiяльностi пiдприємства ПрАТ "Плахтянський 
ДЗВП" немає. Головним завданням Товариства є збiльшення прибутковості. Згiдно перспективного плану буде 
продовжено реконструкцiю i технiчне переозброєння виробництва. 
З цiєю метою планується використовувати власнi кошти(прибуток) товариства та при потребі залучати позиковi 
кошти банкiв. 
В наступному роцi товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення перелiку клiєнтiв, 
полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв. Iстотними 
факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на 
сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за 
звітний рік
У звiтному роцi дослiджень та розробок ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" 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
Товариство впродовж 2011 року не було учасником будь-яких судових справ.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання 
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi 
емiтента, вiдсутня.
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

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

засобів 
на початок 
періоду 

на кінець 
періоду

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

Основні засоби, всього (тис.
грн.) 

1 3 4 5 6 7 8
1. Виробничого 
призначення: 

1577.2 1558.1 0.0 0.0 1577.2 1558.1

будівлі та споруди 568.8 589.2 568.8 589.2
машини та обладнання 73.5 53.3 73.5 53.3
транспортні засоби 61.2 44.5 61.2 44.5
інші 873.7 871.1 873.7 871.1
2. Невиробничого 
призначення: 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

будівлі та споруди 0.0 0.0
машини та обладнання 0.0 0.0
транспортні засоби 0.0 0.0
інші 0.0 0.0
Усього 1577.2 1558.1 0.0 0.0 1577.2 1558.1

Опис Вартість основних засобів, що знаходяться в 
розпорядженні товариства на 31.12.2011р. складає 1558,1
тис. грн., що на 0,90 % менше за аналогічний показник на
початок року. Зменшення загального розміру активів 
відбулося внаслідок нарахування зносу.
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2011 
р. складає  3330,8 тис.грн., знос - 1772,7 тис.грн
Коефіцієнт зносу основних засобів на підприємстві 
збільшився відносно рівня минулого року і становить 53,
22 %. Ступінь використання основних засобів - 2,99.
Основні засоби належать товариству на праві власності, 
обмежень на їх використання немає. 
Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний рік 
не було.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 1398.4 1192.0
Статутний капітал (тис. грн.) 845.8 845.8
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 845.8 845.8

Опис Розрахунок чистих активів за звітний та попередній 
періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями
щодо визначення вартості чистих активів акціонерного 
товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004
р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: 
розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 
280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; 
скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 
360.
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Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 
статутний капітал на 552.6 тис.грн. Розрахункова 
вартість чистих активів перевищує скоригований 
статутний капітал на 552.6 тис.грн. Вимоги частини 
третьої статті 155 Цивільного кодексу України 
дотримані. Зменшення статутного капіталу не 
вимагається.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 
(тис. грн.)

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних)

Дата погашення

Кредити банку X 0.00 X X
у тому числі:
немає 0.00 0.000000
Зобов'язання за цінними паперами X 0.00 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0.00 X X
немає 0.00 0.000000
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском):

X 0.00 X X

немає 0.00 0.000000
за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском):

X X X

нема 0.00 0.000000
за векселями (всього) X 0.00 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом):

X 0.00 X X

нема 0.00 0.000000
за фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом):

X 0.00 X X

нема 0.00 X
Податкові зобов'язання X 27.90 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.00 X X
Інші зобов'язання X 2059.70 X X
Усього зобов'язань X 2087.60 X X
Опис До рядка "Iншi зобов'язання" таблицi "Iнформацiя про 

зобов'язання емiтента" вiдноситься:
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1345,6 
тис.грн.
Поточні зобов'язання за розрахунками:
зi страхування - 7,9 тис.грн.;
з оплати працi - 14,0 тис.грн.
Іншi поточнi зобов'язання - 692,2 тис.грн.
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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
22/04/2011 27/04/2011Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

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

1 2009 1 0
2 2010 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так (*) Ні (*)

Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в 
останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

Так (*) Ні (*)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*) Ні (*)
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так (*) Ні (*)

Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень 

X

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

X

Інше (запишіть) позачергові збори не 
проводились

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Органи управління

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

Кількість членів наглядової ради 3
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Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років? 4

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

Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть) д/н
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*) Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах 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) Член наглядової ради 

не може бути 
одночасно Головою 
або членом Правління,
або Ревізором

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?

Так (*) Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
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Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 4

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

Загальні збори 
акціонерів

Засідання наглядової 
ради

Засідання правління

Члени правління (директор) Так Ні Так

Загальний відділ Ні Ні Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) 

Ні Так Ні

Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні

Секретар правління Ні Ні Ні

Секретар загальних зборів Ні Ні Ні

Секретар наглядової ради Ні Ні Ні

Корпоративний секретар Ні Ні Ні

Відділ або управління, яке відповідає за 
роботу з акціонерами 

Ні Ні Ні

Інше (запишіть) Ні Ні Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

(*)
Загальні збори 
акціонерів

Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до 
компетенції 
жодного органу

Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) 

Ні Так 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 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
наглядової ради 

Ні Так Ні Ні

Обрання та відкликання членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів правління 

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення 
до майнової відповідальності членів 
правління 

Так 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
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Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів 

Так Ні Ні Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею 
осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*) Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) Положення про 

інформаційну 
політику

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Інформація роз
повсюджується 
на загальних 
зборах

Публікується у 
пресі, оприлюд
нюється в загал
ьнодоступній 
інформаційній 
базі даних 

ДКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо в
акціонерному 
товаристві

Копії 
документів 
надаються на 
запит акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати 
діяльності 

Так Так Так Так Так

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

Ні Ні Так Ні Ні

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Ні Так Так Ні

Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Так Ні Так Так Ні

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Так Ні Ні Ні Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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 товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Так (*) Ні (*)
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
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Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так (*) Ні (*)

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так (*) Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови угоди з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитор не мінявся
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому 
році?

Так (*) Ні (*)
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так (*) Ні (*)

З власнї ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Так (*) Ні (*)
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
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Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) не визначились
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 
років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились Х

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 
України (далі - особа)?

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

дематеріалізації акцій
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління вкажіть 
дату його прийняття:

22/04/2011

яким органом управління прийнятий: Загальні збори акціонерів
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) так

укажіть яким чином його оприлюднено: На загальних зборах акціонерів

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

Відхилення від принципів та правил Кодексу нема.
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Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) 
(для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - 
прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу 
за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого 
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або 
споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких 
заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики 
або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною 
таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для 
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
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13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
зокрема:
наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, 
кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
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Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва
коди

Дата (рік, місяць, число) 11 12 31
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний 

завод ветеринарних препаратів"
за ЄДРПОУ05779614

Територія Київська область за КОАТУУ3222786801
Організаційно-правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ230

Орган державного управління . за КОДУ .
Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратiв і матеріалів за КВЕД24.42.0
Середня кількість працівників 9
Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 08030, Макарiвський, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс

На 31/12/2011
Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив Код 
рядка

На початок звітного 
року

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 6.0 8.9
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1580.6 1562.3
первісна вартість 031 3407.8 3371.8
знос 032 (1827.2) (1809.5)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037 (     ) (     )
Довгострокові фінансові інвестиції 040
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080 1586.6 1571.2
II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 64.9 60.3
Поточні біологічні активи 110
Готова продукція 130 4.3 0.3
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 791.2 1395.2
первісна вартість 161 791.2 1395.2
резерв сумнівних боргів 162 (     ) (     )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 95.1 106.1
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 42.7 363.9
у тому числі в касі 231 0.1 0.3
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 998.2 1925.8
III. Витрати майбутніх періодів 270
IV.  Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 2584.8 3497.0
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Пасив Код 
рядка

На початок звітного 
року

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал

Статутний капітал 300 845.8 845.8
Додатковий капітал 320
Резервний капітал 340 298.5 300.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 47.7 251.7
Неоплачений капітал 360 (     ) (     )
Усього за розділом I 380 1192.0 1398.4
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 13.2 10.7
III. Довгострокові зобов'язання 480 0.0 0.0
IV. Поточні зобов`язання

Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 643.1 1345.6
Поточні зобов`язання за розрахунками:
з бюджетом 550 26.8 27.9
зі страхування 570 9.9 7.9
з оплати праці* 580 7.4 14.0

605
Інші поточні зобов`язання 610 692.3 692.2
Усього за розділом IV 620 1379.5 2087.6
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.1 0.3
Баланс 640 2584.8 3497.0

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0.0

Примітки:

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства (форма № 1-М) станом на 31.12.2011 року, складений у відповідності до вимог 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 25, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. 
№ 39;
Загальні активи балансу в сумі 3 497,0 тис.грн. підтверджуються даними обліку, у тому числі:

У складі балансової статті "Основні засоби" відображено вартість:

- основних засобів, первісна вартість яких станом на 31.12.2011р. складає  3 330,8 тис.грн., знос - 1 772,7 тис.грн. 

Амортизація на основні засоби та нематеріальні активи у звітному періоді нараховувалась: до 31.03.2011р. - від залишкової 
вартості із застосуванням норм, визначених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (зі змінами та 
доповненнями), з 01.04.2011р. - за прямолінійним методом із застосуванням норм, визначених статтею 145 Податкового 
кодексу України;
- малоцінних необоротних матеріальних активів за первісною вартістю 32,1 тис.грн. Знос по малоцінних необоротних 
матеріальних активах нараховується в розмірі 100 % у першому місяці його використання, що не суперечить вимогам П(С)БО 7
"Основні засоби";
- нематеріальних активів, первісна вартість яких становить 8,9 тис.грн, сума нарахованої амортизації (зносу) - 4,7 тис.грн. Знос 
по нематеріальних активах товариство нараховує прямолінійним методом, що не суперечить вимогам чинного законодавства та

відповідає обраній обліковій політиці.
Залишкова вартість об'єктів, включених до балансової статті "Основні засоби" становить 1 562,3 тис.грн.

Балансова вартість капітальних інвестицій на звітну дату становить 8,9 тис.грн., у тому числі: капітальне будівництво - 2,9 тис.
грн., придбання (виготовлення) основних засобів - 6,0 тис.грн.
Згідно балансу вартість необоротних активів  складає 1 571,2 тис.грн.   Всі об'єкти, що обліковуються у їх складі, відповідають 
критеріям визнання активів.
Облік  виробничих  запасів ведеться по місцях зберігання та матеріально-відповідальних особах у відповідності з діючим 
порядком обліку, що  відповідає  вимогам П(С)БО 9 "Запаси". На дату балансу запаси оцінені за первісною вартістю. Оцінка 
запасів під час їх вибуття проводиться за методом  собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), що не 
суперечить вимогам П(С)БО 9 "Запаси" та відповідає обліковій політиці підприємства. 
Дані складського та бухгалтерського обліку співставні з даними балансу по розділу ІІ, згідно яких вартість запасів становить 
60,6 тис.грн., в т.ч. виробничі запаси - 60,3 тис.грн., товари - 0,3 тис.грн.
Відображені в ІІ розділі активу балансу залишки грошових коштів в національній валюті в сумі 363,9 тис.грн.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги відображена в звітності за первісною вартістю в сумі 1 395,2 
тис.грн. 
Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 106,1 тис. грн.,  що підтверджується даними 
бухгалтерського обліку.
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Станом на 31.12.2011 р. товариство має залишки забезпечень виплат персоналу в сумі 10,7 тис.грн., що відповідає даним 
обліку.
Балансова вартість поточних зобов'язань товариства станом на 31.12.2011р. становить 2 087,6 тис.грн., у тому числі: 
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 1 345,6 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 
27,9 тис.грн., зі страхування - 7,9 тис.грн.,  з оплати праці - 14,0 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 692,2 тис.грн., що 
підтверджується даними  обліку.
Доходи майбутніх періодів на звітну дату становлять 0,3 тис.грн.

Статутний капітал товариства відповідно до установчих документів становить  845 752,00 грн. і сплачений повністю. На звітну 
дату державна частка в статутному капіталі товариства відсутня. 
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 227/10/1/11 від 01.06.2011р. Приватним акціонерним товариством 
"Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" здійснено випуск 3 383 008 штук простих іменних акцій на загальну 
суму 845 752,00 грн. номінальною вартістю 0,25 грн. Форма існування акцій - бездокументарна.
Власний капітал товариства станом на 31.12.2011р. становить 1 398,4 тис.грн., з них: статутний капітал - 845,8 тис.грн., 
резервний капітал - 300,9 тис.грн., нерозподілений прибуток - 251,7 тис.грн. Склад, структура і використання складових 
власного капіталу відповідає вимогам установчих документів та діючим положення бухгалтерського обліку.
Вартість чистих активів товариства станом на 31.12.2011р. становить 1 398,4 тис.грн. Це більше суми статутного капіталу і 
відповідає вимогам чинного законодавства.
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2. Звіт про фінансові результати

За 2011 р.
Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття Код 
рядка

За звітній період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 12021.7 7779.2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (2003.6) (1296.5)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) (010-020)

030 10018.1 6482.7

Інші операційні доходи 040 63.7 25.3
Інші доходи 050 0.1 2.6
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) 070 10081.9 6510.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 080 (9376.7) (5979.0)
Інші операційні витрати 090 (471.3) (468.1)
у тому числі: 091 (     ) (     )

092 (     ) (     )
Інші витрати 100 (     ) (0.2)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (9848.0) (6447.3)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 233.9 63.3
Податок на прибуток 140 27.5 13.1
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 206.4 50.2
Забезпечення матеріального заохочення 160
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

Примітки:

Звіт про фінансові результати (форма № 2-М) за 2011 рік, складений у відповідності до вимог Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку № 25, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 20.02.2000 р. № 39.
За даними обліку протягом звітного періоду товариство отримало прибуток у розмірі 206,4 тис.грн. 

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг в сумі 10 018,1 тис.грн., інші операційні доходи - 63,7 тис.грн. та інші доходи 
- 0,1 тис.грн., відображено у звітності відповідно до вимог П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та 
П(С)БО 15 "Доходи".
Витрати періоду,  відображені у звіті, відповідають критеріям визнання та оцінки, що визначені діючими Положеннями 
бухгалтерського обліку та звітності в Україні та склали 9 848 тис. грн., в тому числі: собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) - 9 376,7 тис.грн., інші операційні витрати - 471,3 тис.грн. Податок на прибуток склав 27,5 тис.грн.

Керівник Гасратов Акіф Вагіф огли
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Ральчук Олена Володимирівна
(підпис) (ініціали, прізвище)
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