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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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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
 
I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента
 
Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів"
 
2. Організаційно-правова форма
 
Акціонерне товариство 
 
3. Код за ЄДРПОУ
 
05779614
 
4. Місцезнаходження
 
08030, Київська, Макарівський, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1
 
5. Міжміський код, телефон та факс
 
(04578) 3-42-48, 3-42-87
 
6. Електронна поштова адреса
 
pdzvp@emitent.net.ua
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
 
23.04.2015
 
 
(дата)
2. Річна інформація  опублікована у
 
№ 78, Відомості НКЦПФР
 
24.04.2015
 
 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет
 
http://plahtynka.pat.ua/emitents/reports
 
23.04.2015
 
 
(адреса сторінки)
 
(дата)
Зміст

 
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
 
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
 
5. Інформація про рейтингове агентство
 
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди
 
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента
 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 
4) інформація про похідні цінні папери
 
5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
 
13. Опис бізнесу
X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3)  інформація про зобов’язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції
 
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
 
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління
X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
 
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 
23. Основні відомості про ФОН
 
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 
27. Правила ФОН
 
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
 
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
 
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 
33. Примітки
У звіті відсутня наступна інформація:
1. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб (товариство не створювало юридичних осіб).
2. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (у товаристві відсутня посада корпоративного секретаря).
3. Інформація про рейтингове агентство (емітентом не проводилась рейтингова оцінка).
4. Інформація про органи управління емітента (не заповнюється емітентами - акціонерними товариствами).
5. Інформація про дивіденди (за результатами роботи у 2013 та 2014 роках дивіденди товариством не нараховувались і не виплачувались).
6. Інформація про облігації емітента (облігації товариством не випускались).
7. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (не випускались).
8. Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом (не випускались).
9. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду (фактів викупу власних акцій не було).
10. 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).
11. 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).
12. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів (товариство не випускало боргових цінних паперів).
13. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття (інформацію не заповнюють акціонерні товариства).
14. 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 (інформацію не заповнюють акціонерні товариства).
15. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів (інформацію не заповнюють акціонерні товариства).
16. Інформація щодо реєстру іпотечних активів (інформацію не заповнюють акціонерні товариства).
17. Основні відомості про ФОН (інформацію не заповнюють приватні акціонерні товариства)
18. Інформація про випуски сертифікатів ФОН (інформацію не заповнюють акціонерні товариства).
19. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН (інформацію не заповнюють акціонерні товариства).
20. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (інформацію не заповнюють акціонерні товариства).
21. Правила ФОН (інформацію не заповнюють акціонерні товариства)
22. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів (товариство не складає звітність за міжнародними стандартами)
23. 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) (інформацію не заповнюють акціонерні товариства).
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серія А 01 № 740714
3. Дата проведення державної реєстрації
14.02.1991
4. Територія (область)*
32000 - Київська
5. Статутний капітал (грн)
845752,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)
6
 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 21.20, Неспеціалізована оптова торгівля 46.90, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20
10. Органи управління підприємства
Інформацію про органи управління не заповнюють емітенти - акціонерні товариства
 
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Київське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
321842
3) поточний рахунок
26007453224001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Валютних рахункiв немає
5) МФО банку
немає
6) поточний рахунок
немає
 
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

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

Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4
5
Централізоване водопостачання та водовідведення
АВ №582499
15.12.2011
Київська ОДА
15.12.2016
Опис
По закінченню дії ліцензії товатиство має наміри продовжити термін її дії

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 
Регіональне відділення Фонду Державного майна по Київській області
19028107
., 01196, м. Київ, ., 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

* Заповнювати не обов'язково
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онищук Микола Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
., ., .
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища,  Київський національний економічний університет
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Плахтянський ДЗВП", член наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2014, 5 років
9) 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. 
Відповідно до рішення загальних зборів від 22.04.2014р. було припинено повноваження голови правління Гасратова Акіф Вагіф огли та обрано на посаду голови правління Онищука Миколу Володимировича строком на 5 років.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 18 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: 01.01.08-30.12.11 ФДЗВВП (Плахтянська філія) ПрАТ (ВАТ) "ВНП "Укрзооветпромпостач" технолог цеху преміксів та БМВД; 03.01.12-30.11.13 ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" заступник голови правління  по виробництву; 01.12.13 - по даний час ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач" нач.виробництва кормів (08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада
Член правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Введенська Наталія Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
., ., .
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Середня спецiальна. Київський фiнансовий коледж
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Плахтянський ДЗВП, бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2014, 5 років
9) опис
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради товариства. Всi обов'язки та повноваження детально вказанi у Статутi товариства. Винагорода не передбачена.
Відповідно до рішення загальних зборів від 22.04.2014р. було припинено повноваження члена правління Введенську Н.А. та повторно обрано на посаду члена правління строком на 5 років.
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 12 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: 20.01.04-31.12.10 ВАТ "Плахтянський ДЗВП" бухгалтер, 04.01.11- 30.12.11 ФДЗВВП (Плахтянська філія) ПрАТ (ВАТ) "ВНП "Укрзооветпромпостач" бухгалтер, 03.01.12- даний час ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач". Одночасно займає посади бухгалтера на ПрАТ "Плахтянський ДЗВП", ПФ ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач" та  ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач" (08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4).
Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада
Член правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нагаєць Анатолій Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
., ., .
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Середня спецiальна. Київський механiчний технiкум. Спеціальність - механік
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Плахтянський ДЗВП", член наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2014, 5 років
9) опис
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради товариства. Всi обов'язки та повноваження детально вказанi у Статутi товариства. Винагорода не передбачена.
Відповідно до рішення загальних зборів від 22.04.2014р. було припинено повноваження члена правління Нагайця А.В. та повторно обрано на посаду члена правління строком на 5 років.
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 40 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: головний інженер на  ПрАТ (ВАТ) "Плахтянський ДЗВП". Одночасно займає посаду головного інженера ТОВ "ВНП "Укрзооветпромпостач" (08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних

1) посада
Член правління, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ральчук Олена Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
., ., .
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища, Нацiональна академiя ДПС України. Спеціальність - фiнансист
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДПІ у Макарівському р-ні, зав. сектором валютного контролю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2014, 5 років
9) опис
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради товариства
Відповідно до рішення загальних зборів від 22.04.2014р. було припинено повноваження члена правління Ральчук О.В. та повторно обрано на посаду члена правління строком на 5 років. Винагорода не передбачена.
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. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати. 
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 24 роки. Перелік попередніх посад за останні 5 років: протягом останніх 5 років працює головним бухгалтером на ПрАТ (ВАТ) "Плахтянський ДЗВП". Головним бухгалтером призначено 08.07.05 (наказ №3 від 08.07.05), термін призначення не визначено. Одночасно займає посаду заст. головного бухгалтера на ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач" (08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада
Член правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Недашківський Віталій Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
., ., .
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища. Національний університет біоресурсів і природокористування. Спеціальність - механізація с/г
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПФ ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач", фахівець з постачання
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2014, 5 років
9) опис
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради товариства. Всi обов'язки та повноваження детально вказанi у Статутi товариства. Винагорода не передбачена.
Відповідно до рішення загальних зборів від 22.04.2014р. Недашківського В.Г.обрано на посаду члена правління строком на 5 років.
Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 13 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: ПФ ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач", фахівець з постачання.  Одночасно займає посаду начальника відділу матеріально-технічного постачання в ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач"  (08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лісовенко Василь Трохимович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
., ., .
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища. Бiлоцеркiвський сільськогосподарський iнститут. Спеціальність - інженер-зоотехнік
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Укрзооветпромпостач, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2014, 5 років
9) опис
Голова Наглядової Ради керує роботою Ради та здійснює контроль за діяльністю правління товариства. Винагорода не передбачена. 
Відповідно до рішення загальних зборів від 22.04.2014р. було припинено повноваження Голови Наглядової ради Лісовенка В.Т. та повторно обрано на посаду Голови Наглядової ради строком на 5 років.  Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 44 роки. Протягом останніх 5 років та по даний час займає посаду генерального директора Корпорації "Укрзооветпромпостач" (03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лук'яненко Валентина Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
., ., .
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища. Бiлоцеркiвський сiльськогосподарський iнститут. Спецiальнiсть - ветлiкар
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
лаборант Плахтянського ДЗВП
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2014, 5 років
9) 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.
Відповідно до рішення загальних зборів від 22.04.2014р. було припинено повноваження Члена Наглядової ради Лук'яненко В.О. та повторно обрано на посаду Члена Наглядової ради строком на 5 років.  Винагорода не передбачена. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 31 рік. Перелік попередніх посад за останні 5 років: протягом останніх 5 років і по даний час працює зав. ветаптекою на ФДЗВВП (Плахтянська філія) ПрАТ (ВАТ) "ВНП "Укрзооветпромпостач"  (08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гришко Михайло Гордійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
., ., .
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Київзооветпостач", голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2014, 5 років
9) 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.
Відповідно до рішення загальних зборів від 22.04.2014р. Недашківського В.Г.обрано на посаду члена правління строком на 5 років.
Винагорода не передбачена. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 42 роки. Протягом останніх 5 років та по даний час займає посаду голови правління ПАТ "Київзооветпостач" (03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних

1) посада
Ревізор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ніколайчук Любов Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
., ., .
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища. Нацiональний аграрний унiверситет. Спеціальність - фінансист
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Укрзооветпромпостач, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2014, 5 років
9) 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. Відповідно до рішення загальних зборів від 22.04.2014р. було припинено повноваження Ревізора Ніколайчук Л.В. та повторно обрано на посаду Ревізора строком на 5 років. Винагорода не передбачена. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 38 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: протягом останніх 5 років і по даний час працює головою правління ПрАТ (ВАТ) "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.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Голова правління
Онищук Микола Васильович
., ., .
300
0,008868
300
0
0
0
Член правління
Введенська Наталія Анатоліївна
., ., .
0
0,000000
0
0
0
0
Член правління
Нагаєць Анатолій Васильович
., ., .
3000
0,088678
3000
0
0
0
Член правління, Головний бухгалтер
Ральчук Олена Володимирівна
., ., .
0
0,000000
0
0
0
0
Член правління
Недашківський Віталій Григорович
., ., .
0
0,000000
0
0
0
0
Голова Наглядової ради
Лісовенко Василь Трохимович
., ., .
674155
19,927680
674155
0
0
0
Член Наглядової ради
Лук'яненко Валентина Олександрівна
., ., .
10
0,000296
10
0
0
0
Член Наглядової ради
Гришко Михайло Гордійович
., ., .
29000
0,857225
29000
0
0
0
Ревізор
Ніколайчук Любов Вікторівна
., ., .
331534
9,799977
331534
0
0
0
Усього
1037999
30,682724
1037999
0
0
0

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

Найменування юридичної особи
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Приватне акціонерне товариство "Інвестиційний Фонд "Київська Русь-МДС"
21075315
., 01025, м. Київ, Печерський, м. Київ, пров. Рильський 3, офіс 36
402012
11,883271
402012
0
0
0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Фізична особа
., ., .
882963
26,099938
882963
0
0
0
Фізична особа
., ., .
674155
19,927680
674155
0
0
0
Фізична особа
., ., .
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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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів
чергові
позачергові
(*)
X

Дата проведення
22.04.2014
Кворум зборів **
86,380100
Опис
Загальні збори скликані за рішенням Правління та погодженням Наглядової ради Товариства з наступним порядком денним:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів (обрали робочі органи та затвердили регламент).
2. Звіт Голови Правління Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства (Затвердили звіт Голови Правління Товариства за 2013 р.). 
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства (Затвердили звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік). 
4. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства (Затвердили Звіт та висновок Ревізора Товариства за 2013 рік). 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік (Затвердили річний звіт Товариства за 2013 рік).
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік (5% чистого прибуток направлено на збільшення резервного капіталу, 95% - спрямовано на поповнення обігових коштів).
7. Припинення повноважень та відкликання Правління Товариства (припинено повноваження Правління Товариства).
8. Обрання Правління Товариства (Обрано новий склад Правління Товариства строком на 5 років).
9. Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства (Припинено повноваження членів Наглядової ради).
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства (Обрано новий склад Наглядової ради строком на 5 років).
11. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства (Припинено повноваження Ревізора Товариства).
12. Обрання Ревізора Товариства (Обрано Ревізора Товариства строком на 5 років).
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними (Не затверджувати умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та Ревізором Товариства та не встановлювати розміру їх винагороди).
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість (Надати Голові правління повноваження до 22.04.2015 р. вчиняти правочини, сума яких перевищує 1 млн.грн.).

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМЕКС-ФIНАНС"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ
24381627
Місцезнаходження
., 03150, м. Київ, ., м.Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Серія: АЕ №263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
24.09.2013
Міжміський код та телефон
044 289-10-70
Факс
289-34-78
Вид діяльності
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис
ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС" надає послуги згідно з Договором про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 42 від 07.06.2011 р.

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
Код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
., 04071, м. Київ, ., м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
.
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
.
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044) 591-04-00, 591-04-40
Факс
(044) 482-52-14
Вид діяльності
Надання послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведенням операцій у системі депозитарного обліку
Опис
ПАТ "НДУ" надає послуги з обслуговування емісії акцій Товариства згідно з Договором № Е-3857 про обслуговування випуску цінних паперів від 09.06.2011 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжнародний iнститут аудиту"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ
21512649
Місцезнаходження
., 03680, м. Київ, ., 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) 219-00-44 (55)
Факс
(044) 219-00-44 (55)
Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту
Опис
ТОВ "Мiжнародний iнститут аудиту" надає аудиторські послуги з підтвердження фінансової звітності згідно з Договором на здійснення аудиторської перевірки від 11 березня 2015 р. № 16.
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X. Відомості про цінні папери емітента


1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн.)
Кількість акцій (штук)
Загальна номінальна вартість (грн.)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01.06.2011
227/10/1/11
Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області
UA4000122261
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні 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.
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XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Приватне акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" засноване вiдповiдно до наказу РВ Фонду державного майна України по Київськiй областi №5.25.7/9 вiд 11 жовтня 2001 року шляхом перетворення державного пiдприємства Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв у вiдкрите акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв", згiдно з ЗУ "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi". Iсторiя ВАТ "ПДЗВП" розпочинається з 1914 року, коли в с.Плахтянка на Київщинi було засновано Спиртовий завод, з 1959 року по 1960 рiк вiдбулась реконструкцiя спиртозаводу, його було перейменовано в "Плахтянський завод кормових антибiотикiв" та перепрофiлiйовано на випуск бiомiцину кормового, з 1996 року перейшли на випуск ветпрепаратiв. З 2009 року перейшли на випуск кормових добавок, з 2012року основним видом діяльності є здача майна в оренду. 22.04.2011р. з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" на Приватне акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв". 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 відповідно до попередніх звітних періодів
Товариство є окремою юридичною структурою. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 2 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 4 особи. Фонд оплати працi у звiтному 2014р. склав 133,4 тис.грн., який у порiвняннi з попереднiм роком зменшився на 37,3 тис.грн., у зв'язку із переведенням 3-х працівників на роботу в умовах неповного робочого часу. Протягом звiтного року рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства не пiдвищувався. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства, не запланована.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" не входить до складу будь-яких об'єднань підприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами

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)
Звітному році ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалось вiдповiдно до наказу №1 вiд 01.06.2011р. "Про облiкову полiтику на ПрАТ "Плахтянський ДЗВП".
Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності здійснюється відповідно до норм національних П(С)БО із застосуванням програми 1С:Бухгалтерія.
Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких перевищує один рiк, а вартiсть перевищує 2500 грн. Необоротнi матерiальнi активи, вартiсть яких не перевищує 2500грн., вiдносити до МНМА. Товариством обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Амортизацiю за МНМА нараховувати в першому мiсяцi використання у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Облiк запасiв та їх оцiнка здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО).
Величина резерву сумнівних богів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. За дебіторською заборгованістю, яка не пов'язана з реалізацією продукції і товарів, резерв не створюється. Забезпечення на відшкодування витрат на оплату відпусток працівникам у товаристві не створюється. Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються за їх теперішньою вартістю з урахуванням умов та виду зобов'язання. Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, 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 у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" займається наданням майна в оренду i комунальних послуг. За 2014 рік дохід від здачі майна в оренду становить 515,5 тис.грн., що складає 87% від усього отриманого доходу.  Ринком збуту є Київська область, основними орендарями є ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач" та ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач"

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
За останнi п'ять рокiв в товариствi вiдбувалися змiни в активах за рахунок їх придбання, модернiзацiї, списання та продажу. Здiйснено реконструкцiю та модернiзацiю головного корпусу, адмiнiстративного примiщення, прохiдної, залiзобетонної огорожi та будівлі на території заводу на суму 186,1тис.грн. Придбано погружний насос на суму 10,8тис.грн. для  каналізаційно-насосної станції. Здiйснено продаж активiв на суму 126,7тис.грн. Вибуття активiв в товариствi вiдбувалося за рахунок продажу машин та обладнання, якi не використовувались за призначенням протягом останнiх 10-ти рокiв, та застарiлого обладнання, як фiзично зношеного та непридатного для подальшого використання.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація
У звітному періоді Емітент не здійснював правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, у тому числі між Емітентом та його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби товариства складаються з засобiв виробничого призначення. Переоцiнка основних засобiв в бухгалтерському облiку пiдприємством не проводилася. Протягом звiтного перiоду товариство не проводило кардинальних змiн якiсного складу основних засобiв. За роки довготривалого використання основнi засоби значно застарiли як фiзично, 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. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства. Основнi засоби належать товариству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звiтний рiк не було. Вартiсть основних засобiв, що знаходяться в розпорядженнi товариства на 31.12.2011р. складає 1558,1 тис. грн., що на 0,90 % менше за аналогiчний показник на початок року. Зменшення загального розмiру активiв вiдбулося внаслiдок нарахування зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р. складає 3330,8 тис.грн., знос - 1772,7 тис.грн Коефiцiєнт зносу основних засобiв на пiдприємствi збiльшився вiдносно рiвня минулого року i становить 53,22 %. Ступiнь використання основних засобiв (фондовiддача) за звiтний перiод збiльшився та становить 2,99, що вказує на вiдповiдне зменшення фондомiсткостi виробництва та пiдвищення ефективностi використання основних фондiв. 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.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основнi проблеми: - нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi; - вiдсутнiсть вiльних грошових коштiв для забезпечення виробництва сировиною, матерiалами i придбання прогресивного технiчного обладнання

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Протягом 2014року санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства не застосовувалось.

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

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Договори укладенi мiж ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" та iншими юридичними та фiзичними особами в 2014 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 прибутковостi. Згiдно перспективного плану буде продовжено реконструкцiю i технiчне переозброєння виробництва. З цiєю метою планується використовувати власнi кошти(прибуток) товариства та при потребi 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

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (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
У звітному році Товариство 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
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів 
Власні основні засоби (тис. грн.) 
Орендовані основні засоби (тис. грн.) 
Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок періоду 
на кінець періоду
на початок періоду 
на кінець періоду 
на початок періоду 
на кінець періоду 
1
3
4
5
6
7
8
1. Виробничого призначення: 
1387,2
1354,8
0,0
0,0
1387,2
1354,8
будівлі та споруди
483,9
446,0


483,9
446,0
машини та обладнання
27,4
34,2


27,4
34,2
транспортні засоби
7,6
0,0


7,6
0,0
інші
868,3
874,6


868,3
874,6
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 
1387,2
1354,8
0,0
0,0
1387,2
1354,8
Опис
Балансова вартість основних засобів, що знаходяться в розпорядженні товариства на 31.12.2014р. складає 1354,8 тис. грн. Зменшення загального розміру основних засобів відбулося внаслідок нарахування зносу та незначного вибуття.
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2014 р. складає  3189,3 тис.грн., знос - 1834,5 тис.грн
Коефіцієнт зносу основних засобів станом на 31.12.2014 р. становить 57,52 %. Ступінь використання основних засобів - 16,12%
Основні засоби належать товариству на праві власності, обмежень на їх використання немає. 
Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний рік не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
1
2
3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 
1640,0
1535,6
Статутний капітал (тис. грн.) 
845,8
845,8
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 
845,8
845,8
Опис
Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок
Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 794,2 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 794,2 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов'язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0,00
X
X
у тому числі:




Зобов'язання за цінними паперами
X
0,00
X
X
у тому числі:




за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0,00
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0,00
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X

X
X
за векселями (всього)
X

X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0,00
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0,00
X
X
Податкові зобов'язання
X
41,40
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0,00
X
X
Інші зобов'язання
X
197,50
X
X
Усього зобов'язань
X
238,90
X
X
Опис
У рядку "Інші зобов'язання" відображено:
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із страхування - 2,1 тис.грн.;
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 3,4 тис.грн.;
інші поточні зобов'язання - 192,0 тис.грн.
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Вид інформації
1
2
3
22.04.2014
20.04.2015
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
21512649
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
0347 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
. . .  .
 
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
 
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності за 2014 рік
Приватного акціонерного товариства
"Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" 

 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Акціонерам та керівництву Приватного акціонерного товариства
"Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів"


Основні відомості про емітента
Повне найменування:	Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" 
Ідентифікаційний код:	05779614
Юридична адреса:	08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1
Державна реєстрація:	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видана державним реєстратором реєстраційної служби Макарівського районного управління юстиції Київської області 06.04.2015р., дата державної реєстрації та номер запису в ЄДР: 14.02.1991р., 24.03.2005 р., №  1 340 120 0000 000221.
Основні види діяльності:	-	21.20 - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
-	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля;
-	68.20 - надання в оренду  й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
-	77.11 - надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
-	36.00 - забір очищення та постачання води;
-	37.00 - каналізація, відведення й очищення стічних вод.


Підстави для виконання аудиту
Аудиторська перевірка проводилась у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА) 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ (в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006 р. № 140-V (зі змінами та доповненнями)).

ВИСНОВОК (ЗВІТ) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЕМІТЕНТА
Ми провели аудит балансу (ф. 1-м) станом на 31.12.2014 р. та звіту про фінансові результати (ф. 2-м)  за рік, що закінчився на зазначену дату (далі - Фінансова звітність) Приватного акціонерного товариства "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів"  (далі - Компанія), що додаються.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання та достовірне подання Фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал Компанії визначає потрібним для забезпечення складання Фінансової звітності, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
Аудиторська перевірка  проводилась з відома голови правління товариства Онищука М.В. та головного бухгалтера Ральчук О.В.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї Фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що Фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо інформації наведеної у Фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень Фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірності подання Компанією Фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, застосованих управлінським персоналом Компанії, та оцінку загального подання Фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не спостерігали за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань Компанії, оскільки ця подія передувала даті нашого призначення аудитором Компанії. Через характер облікових запасів Компанії ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", Фінансова звітність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" станом на 31.12.2014 р., у відповідності до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
ЗВІТ ЩОДО ІНШИХ ПИТАНЬ
1.	Розкриття інформації за видами активів
Станом на 31.12.2014 р. загальна сума активів Компанії становила 1 878,9 тис. грн.
1.1.	Необоротні активи
Необоротні активи Компанії станом на 31.12.2014 р. становили 1 357,7 тис. грн., що становить 72,26 % від загальної суми активів.
Необоротні  активи Компанії включали в себе: Незавершені капітальні інвестиції - 2,1 тис.грн. ( в т.ч. придбання (виготовлення) основних засобів - 2,1 тис.грн.); Основні засоби: первісна вартість - 3 228,2 тис. грн. (в т.ч. земельні ділянки - 867,6 тис.грн., будинки, споруди та передавальні пристрої - 1 715,4 тис. грн.; машини та обладнання - 414,3 тис. грн.; транспортні засоби - 154,3 тис.грн., інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 37,7 тис. грн.; інші необоротні матеріальні активи - 31,1 тис.грн., інші нематеріальні активи - 7,8 тис.грн.), знос - 1 872,6 тис. грн., залишкова вартість - 1 355,6 тис. грн. 
Об'єкти, що обліковуються у складі необоротних активів, відповідають критеріям визнання активів.
Амортизація на основні засоби у звітному періоді нараховувалась за прямолінійним методом із застосуванням норм, визначених ст. 145 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), що не суперечить діючим нормативам обліку.
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100 % вартості об'єкта  в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію.
1.2.	Оборотні активи
Оборотні активи Компанії станом на 31.12.2014 р. становили 521,2 тис. грн., що становить 27,74 % від загальної суми активів.
Оборотні активи Компанії включали в себе: Запаси - 109,3 тис. грн.; Дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги - 18,6 тис. грн.; Іншу поточну дебіторську заборгованість - 284,6 тис.грн.; Гроші та їх еквіваленти - 108,4 тис. грн.; Витрати майбутніх періодів - 0,3 тис.грн.
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. 
Визнання та класифікація поточної дебіторської заборгованості товариства відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". 
Перед складанням Фінансової звітності відповідно до наказу № 8 від 26.09.2014 р. Компанією проводилася інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей станом на 01.10.2014 р. (сировини, матеріалів, товарів і тари, ПММ, МШП на складах, у відповідальному зберігання, грошових коштів у касі, цінних паперів і бланків суворої звітності), на 01.11.2014р. (розрахунків з дебіторами і кредиторами) та на 01.12.2014р. (основних засобів, МНМА та нематеріальних активів). Відповідно до Протоколів центральної інвентаризаційної комісії, комісією не встановлено розбіжностей між фактичною наявністю об'єктів та даними бухгалтерського обліку.
Ми не спостерігали за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань Компанії, оскільки ця подія передувала нашому призначенню Аудитором Компанії.
2.	Розкриття інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів та зобов'язання
Станом на 31.12.2014 р. Компанія не має простроченої заборгованості по кредитах банку та нарахованих i несплачених відсотках за користування позиками банківських установ.
2.1.	Поточні  зобов'язання
Поточні зобов'язання Компанії станом на 31.12.2014 р. становили 238,9 тис. грн. , що становить 12,71 % від загальної суми пасивів.
Поточні зобов'язання Компанії включали в себе: Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 41,4 тис. грн. ( у тому числі з податку на прибуток - 24,5 тис.грн.); зі страхування - 2,1 тис.грн.; з оплати праці - 3,4 тис. грн.; Інші поточні зобов'язання - 192,0 тис.грн.
Відображені в ІІІ розділі пасиву балансу поточні зобов'язання відповідають критеріям визнання поточних зобов'язань відповідно до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання".
Аудит правильності  розрахунків та сплати податкових платежів не був предметом аудиту.
3.	Розкриття інформації про власний капітал
3.1.	Формування статутного  капіталу та емісія цінних паперів
Статутний  капітал Компанії у відповідності до установчих документів становить 845 752,00 грн. Статутний  капітал Компанії сплачено повністю. 
Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 227/10/1/11 від 01.06.2011 р. Компанією зареєстровано 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".
ПрАТ "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" відкрило рахунки в цінних паперах власникам акцій відповідно до договору № 42 від 07.06.2011р. у зберігача - ТОВ "Комекс-Фінанс".
Протягом періоду, що перевірявся, викуп акцій власної емісії товариством не здійснювався, дивіденди не нараховувались та не виплачувались. 
Статутний  капітал Компанії 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 31.12.2014 р. статутний  капітал сплачено повністю. Державної частки в статутному  капіталі  Компанії немає.
3.2.	Власний капітал
Власний капітал Компанії станом на 31.12.2014 р. становить 1 640,0 тис. грн., в тому числі: зареєстрований (пайовий) капітал - 845,8 тис. грн., резервний капітал - 320,3 тис. грн., нерозподілений прибуток - 473,9 тис. грн. Ці суми відповідають балансу та  даним бухгалтерського обліку. 
Склад, структура і використання складових власного капіталу відповідає вимогам установчих документів Компанії.
3.3.	Чистий прибуток за період
За даними обліку та Фінансової звітності протягом звітного періоду Компанія отримала чистий прибуток у розмірі 104,4 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 520,2 тис. грн., інші операційні доходи - 45,3 тис. грн. та інші доходи - 27,4 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 464,0 тис. грн., в тому числі: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 89,0 тис. грн., інші операційні витрати - 375,0 тис. грн. Податок на прибуток склав 24,5 тис. грн.
4.	Аналіз показників фінансового стану
Аналіз показників фінансового стану Компанії проведено на підставі даних Фінансової звітності. Показники фінансового стану Компанії розраховані аудиторами та становлять наступні значення:


Показник	Нормативне значення	31/12/2013	31/12/2014
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,25 - 0,50	0,896	0,454
Коефіцієнт загальної ліквідності	> 1,00	1,610	2,182
Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, автономії)	> 0,50	0,869	0,873
Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом	> 1,00, збільшення	6,633	6,865
Коефіцієнт рентабельності активів	> 0,00, збільшення	0,038	0,041
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Компанії станом на 31.12.2014 р. становив 0,45, що свідчить про достатній ступіть покриття поточних зобов'язань за рахунок поточних фінансових інвестицій, грошових коштів та їх еквівалентів.
Коефіцієнт загальної ліквідності Компанії станом на 31.12.2014 р. становив 2,18, що свідчить про достатній ступіть покриття поточних зобов'язань за рахунок оборотних (поточних) активів.
Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, автономії) Компанії станом на 31.12.2014 р. становив 0,87, що свідчить про високу частку власного капіталу в загальній вартості майна.
Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом Компанії станом на 31.12.2014 р. становив 6,86, що свідчить про високий рівень покриття всіх зобов'язань за рахунок власного капіталу.
Коефіцієнт рентабельності активів Компанії станом на 31.12.2014 р. становив 0,04, що свідчить про високий рівень рентабельності (прибутковості) діяльності в розрахунку відносно вартості активів.
5.	Розкриття іншої допоміжної інформації
5.1.	Система бухгалтерського обліку
Компанія 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 в Компанії 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. № 996-XIV (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.
Для визначення правових принципів регулювання та організації ведення бухгалтерського обліку в Компанії видано Наказ  про облікову політику підприємства № 1 від 01.06.2011 р.
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 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування. 
5.2.	Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Вартість чистих активів Компанії була розрахована у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Комісії від 17.11.2004 р. № 485. Чисті активи Компанії станом на звітну дату складають 1 640,0 тис. грн., а розмір статутного капіталу 845,8 тис. грн.
Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу свідчить про їх відповідність вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.
5.3.	Виконання значних правочинів
За свідченнями керівництва Компанії, протягом періоду, що перевірявся, значні правочини не проводились.
5.4.	Ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Аудиторська перевірка 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.
5.5.	Відповідність показників Фінансової звітності даним аналітичного обліку
Фінансова звітність Компанії складена у відповідності до вимог чинних П(С)БО України щодо фінансової звітності. 
Дані, що наведені у Фінансовій звітності Компанії, відповідають даним бухгалтерського обліку. Перевірка співставності показників окремих форм звітності проведена аудиторами у відповідності до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. № 476. Розбіжностей між показниками Фінансової звітності Компанії не виявлено.
6.	Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року
6.1.	Дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів
Загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 13 від 22 квітня 2014 року) обрано Головою правління приватного акціонерного товариства "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" Онищука Миколу Володимировича.
За заявою керівництва, протягом звітного періоду у товаристві інші дії, що розглядаються статтею 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІV, як такі, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, не відбувалися.

Відомості про аудиторську компанію 
Повне найменування:	Товариство з обмеженою відповідальністю
 "Міжнародний інститут аудиту"
Ідентифікаційний код:	21512649
Юридична адреса:	Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Тел.|Факс:	+380 (44) 219 00 44 (55)
Внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів:	Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 
№ 0347, термін чинності до 23.12.2015 р.
Суб'єкт господарювання включений до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р.
Відповідність системи контролю якості:	Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, 
Рішення Аудиторської палати України від 25.02.2010 р. № 211/6

Основні відомості про умови договору
Договір на здійснення аудиторської перевірки від 11 березня 2015 р. № 16.
Перевірка здійснювалася за місцезнаходженням Компанії з 13 березня по 03 квітня 2015 р., що не суперечить умовам договору.


Олена ВОЛОШИНА, аудитор ТОВ "Міжнародний інститут аудиту"
сертифікат А № 006285 від 26.04.2007 р. 
дійсний до 26.04.2017 р.



Борис МЕЛЬНИЧУК, директор ТОВ "Міжнародний інститут аудиту"
сертифікат А № 006286 від 26.04.2007 р. 
дійсний до 26.04.2017 р.

МП

03 квітня 2015 р.



Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV


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
2012
1
0
2
2013
1
0
3
2014
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так (*)
Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери 

X
Депозитарна установа

X
Інше (запишіть)
-
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (запишіть)
-
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так (*)
Ні (*)
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

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
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 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)
-
Інше (запишіть)
-
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так (*)
Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
-
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (запишіть)
не може бути одначасно 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 або не було обрано нового члена

X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії (осіб)

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

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)
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 
Ні
Ні
Ні
Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
Так
Ні
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Так
Так
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 
Ні
Так
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

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про акції акціонерного товариства 
X

Положення про порядок розподілу прибутку 
X

Інше (запишіть) 
Положення про інформацйну політику, Кодекс корпоративного управління
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 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 
Ні
Так
Так
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 
Ні
Так
Ні
Ні
Так
Інформація про склад органів управління товариства 
Ні
Так
Так
Так
Так
Статут та внутрішні документи 
Ні
Ні
Так
Так
Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 
Ні
Ні
Так
Так
Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)
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
Раз на рік 
X

Частіше ніж раз на рік 

X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так (*)
Ні (*)
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (запишіть)

* 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)
-
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор)
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 (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так (*)
Ні (*)
З власнї ініціативи 
X

За дорученням загальних зборів 

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X
Інше (запишіть)
-
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так (*)
Ні (*)
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)
-
* 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)
ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)
так
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
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 
відхилень від правил та принципів Кодексу нема

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі


перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року


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


ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років


стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.


13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг


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


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


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



* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

коди
Дата (рік, місяць, число)
15
01
01
Підприємство
Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів"
за ЄДРПОУ
05779614
Територія

за КОАТУУ
3222786801
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
за КВЕД
21.20
Середня кількість працівників, осіб
6



Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон:
08030, Макарівський, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1 (04578) 3-42-48

1. Баланс

На 31.12.2014

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
1005
6,0
2,1
Основні засоби:
1010
1388,4
1355,6
первісна вартість
1011
3302,8
3228,2
знос
1012
(1914,4)
(1872,6)
Довгострокові біологічні активи
1020


Довгострокові фінансові інвестиції
1030


Інші необоротні активи
1090


Усього за розділом I
1095
1394,4
1357,7
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
97,4
109,3
у тому числі готова продукція
1103


Поточні біологічні активи
1110


Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
13,8
18,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
0,1

у тому числі з податку на прибуток
1136


Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
54,0
284,6
Поточні фінансові інвестиції
1160


Гроші та їх еквіваленти
1165
207,4
108,4
Витрати майбутніх періодів
1170

0,3
Інші оборотні активи
1190


Усього за розділом II
1195
372,7
521,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200


Баланс
1300
1767,1
1878,9
Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
845,8
845,8
Додатковий капітал
1410


Резервний капітал
1415
316,6
320,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
373,2
473,9
Неоплачений капітал
1425
(     )
(     )
Усього за розділом I
1495
1535,6
1640,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення
1595


III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600


Поточна кредиторська заборгованість за:



довгостроковими зобов'язаннями
1610


товари, роботи, послуги
1615


розрахунками з бюджетом
1620
36,7
41,4
у тому числі з податку на прибуток
1621
15,1
24,5
розрахунками зі страхування
1625
3,2
2,1
розрахунками з оплати праці
1630
5,4
3,4
Доходи майбутніх періодів
1665


Інші поточні зобов'язання
1690
186,2
192,0
Усього за розділом III
1695
231,5
238,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700


Баланс
1900
1767,1
1878,9

Примітки:
Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства (форма № 1-м) складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39.
Станом на 31.12.2014 р. загальна сума активів Товариства становила 1 878,9 тис. грн.
Необоротні активи Товариства станом на 31.12.2014 р. становили 1 357,7 тис. грн., що становить 72,26 % від загальної суми активів.
Необоротні  активи Товариства включали в себе: Незавершені капітальні інвестиції - 2,1 тис.грн. ( в т.ч. придбання (виготовлення) основних засобів - 2,1 тис.грн.); Основні засоби: первісна вартість - 3 228,2 тис. грн. (в т.ч. земельні ділянки - 867,6 тис.грн., будинки, споруди та передавальні пристрої - 1 715,4 тис. грн.; машини та обладнання - 414,3 тис. грн.; транспортні засоби - 154,3 тис.грн., інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 37,7 тис. грн.; інші необоротні матеріальні активи - 31,1 тис.грн., інші нематеріальні активи - 7,8 тис.грн.), знос - 1 872,6 тис. грн., залишкова вартість - 1 355,6 тис. грн. 
Амортизація на основні засоби у звітному періоді нараховувалась за прямолінійним методом.
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100 % вартості об'єкта  в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію.
Оборотні активи
Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2014 р. становили 521,2 тис. грн., що становить 27,74 % від загальної суми активів.
Оборотні активи Товариства включали в себе: Запаси - 109,3 тис. грн.; Дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги - 18,6 тис. грн.; Іншу поточну дебіторську заборгованість - 284,6 тис.грн.; Гроші та їх еквіваленти - 108,4 тис. грн.; Витрати майбутніх періодів - 0,3 тис.грн.
Облік  виробничих  запасів ведеться по місцях зберігання та матеріально-відповідальних особах. На дату балансу запаси оцінені за первісною вартістю. Оцінка запасів під час їх вибуття проводиться за методом  собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).
Поточні  зобов'язання
Станом на 31.12.2014 р. Товариство не має простроченої заборгованості по кредитах банку та нарахованих i несплачених відсотках за користування позиками банківських установ.
Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2014 р. становили 238,9 тис. грн. , що становить 12,71 % від загальної суми пасивів.
Поточні зобов'язання Товариства включали в себе: Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 41,4 тис. грн. ( у тому числі з податку на прибуток - 24,5 тис.грн.); зі страхування - 2,1 тис.грн.; з оплати праці - 3,4 тис. грн.; Інші поточні зобов'язання - 192,0 тис.грн.
Формування статутного  капіталу та емісія цінних паперів
Статутний капітал Товариства у відповідності до установчих документів становить 845 752,00 грн. Статутний капітал Товариства сплачено повністю. Державної частки в статутному капіталі Товариства немає.
Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 227/10/1/11 від 01.06.2011 р. Товариством зареєстровано випуск 3 383 008 штук простих іменних акцій на загальну суму 845 752,00 грн. номінальною вартістю 0,25 грн. Форма існування акцій - бездокументарна.
Протягом періоду, що перевірявся, викуп акцій власної емісії Товариством не здійснювався, дивіденди не нараховувались та не виплачувались. 
Власний капітал
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2014 р. становить 1 640,0 тис. грн., в тому числі: зареєстрований (пайовий) капітал - 845,8 тис. грн., резервний капітал - 320,3 тис. грн., нерозподілений прибуток - 473,9 тис. грн.
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2. Звіт про фінансові результати

За 2014 р.

Форма № 2-м
Код за ДКУД
1801007

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
520,2
609,1
Інші операційні доходи
2120
45,3
11,2
Інші доходи
2240
27,4
4,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
592,9
625,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(89,0)
(160,2)
Інші операційні витрати
2180
(375,0)
(374,2)
Інші витрати
2270


Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(464,0)
(534,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)
2290
128,9
90,7
Податок на прибуток
2300
(24,5)
(15,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)
2350
104,4
75,6

Примітки:
Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства (форма № 2-м) складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39.
За даними обліку та Фінансової звітності протягом звітного періоду Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 104,4 тис. грн.
Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг в сумі 520,2 тис. грн., інші операційні доходи - 45,3 тис. грн. та інші доходи - 27,4 тис.грн.
Витрати періоду, відображені у звіті, відповідають критеріям визнання та оцінки та склали 464,0 тис. грн., в тому числі: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 89,0 тис. грн., інші операційні витрати - 375,0 тис. грн. Податок на прибуток склав 24,5 тис. грн.



Керівник


Онищук Микола Володимирович


(підпис)

(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер


Ральчук Олена Володимирівна


(підпис)

(ініціали, прізвище)
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