
Титульний аркуш 
 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 

  

  
Голова правлiння       Марцинюк Валентин Олександрович 

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

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік 

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СОКАЛЬАГРОСПЕЦМОНТАЖ" 
  
2. Організаційно-правова форма   Відкрите акціонерне товариство 
  
3. Код за ЄДРПОУ   00911859 
  
4. Місцезнаходження   80100, Львівська, Сокальський р-н, м.ЧЕРВОНОГРАД, 

смт.Гiрник, вул.Львiвська, 44 
  
5. Міжміський код, телефон та факс   03249/  3-96-45, 03249/  3-96-45 
  
6. Електронна поштова адреса   sokalsm@bfg.lviv.ua 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   30.04.2013 
    (дата) 
2. Річна інформація  опублікована у   82, Газета "Бюлеиень. Цінні папери"   30.04.2013 
    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 
  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  
власній сторінці в мережі Інтернет 

  www.sokalagrospetsmontag.bfg.lviv.ua   30.04.2013 

    (адреса сторінки)   (дата) 

mailto:sokalsm@bfg.lviv.ua
http://www.sokalagrospetsmontag.bfg.lviv.ua


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

X 

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

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

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

  

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

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

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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



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

  

33. Примітки 
Вiдомостей щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань немає. 
Рейтингове агентство Емiтентом не обиралось.  
Вiдомостей щодо засновникiв емiтента - фiзичних осiб немає. 
Вiдомостей щодо осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента - фiзичних осiб немає. 
Вiдомостей щодо осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента - юридичних осiб немає. 
Загальнi збори акцiонерiв у 2012 роцi не скликались. 
Дивiденди за звiтнiй перiод не нараховувались i не виплачувались. 
Бланкiв сертифiкатiв iменних цiнних паперiв емiтент не придбавав. 
Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Емiтент не випускав. 
Викупу власних акцiй протягом звiтнього перiоду не проводилось. 
Фактiв виникнення особливої iнформацiї не було. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



III. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СОКАЛЬАГРОСПЕЦМОНТАЖ" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (за наявності) 

14191200000000819 

3. Дата проведення державної реєстрації 26.12.1994 
4. Територія (область)* Львівська 
5. Статутний капітал (грн) 5740,00 
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) 9 
  
9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та 
кондиціонування 43.22, Інші спеціалізовані будівельні 
роботи 43.99, Інші будівельно-монтажні роботи 43.29 

10. Органи управління підприємства Вищим органом управління є загальні збори 
акціонерів 
В склад керівних органів входять: 
Голова правління та 2 члени  
Головний бухгалтер 
Голова спостережної ради та 2 члени 
Голова ревізійної комісії 

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

Фiлiя ОУАТ Ощадбанк у м. Сокаль 

2) МФО банку 325796 
3) поточний рахунок 26002300166125 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 

д/н 

5) МФО банку д/н 
6) поточний рахунок д/н 

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

 



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

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 
Виконання робiт по монтажу конструкцiй 
зовнiшнiх iнженерних мереж системи 
постачання, каналiзацiї, гарячого 
водопостачання, газопостачання. 

АД №031980 19.03.2012 Інснекція Державного архітектурно-
будівельного контролю у Львівській обл. 

 

Опис Пiдприємство надає послуги в  мережах системи постачання, каналiзацiї, гарячого водопостачання, газопостачання. 
Планується продовження ліцензії 

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

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  
Регiональне вiддiлення ФДМУ у Львiвськiй областi 20823070 Україна, 79000, Львівська, Галицький, м.Львiв, 

вул.Сiчових Стрiльцiв, 3 
0,000000 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав 
паспорт * 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  
Усього 0,000000 

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

 



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

КВ, 975385, 30.08.2002, Червоноградським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1957 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 23 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

СПМК, нач.дiльницi 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, До відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 

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

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

Гавалко Ольга Михайлiвна 

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

КВ, 524679, 19.12.2000, Червоноградським рВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1951 
5) освіта** середня спецiальна 
6) стаж керівної роботи (років)** 33 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

КПП обєднання "Укрзахiдвугiлля", бухгалтер. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, До відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 

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

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

Когут Микола Iванович 

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

КА, 772981, 13.03.1998, Червоноградським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1938 
5) освіта** середня технiчна 
6) стаж керівної роботи (років)** 33 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

СПМК 55,  механiк 



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

КВ, 599183, 30.03.2001, Червоноградським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1964 
5) освіта** Середня спецiальна 
6) стаж керівної роботи (років)** 23 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

СПМК 55, Iнспектор вiддiлу кадрiв 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, До відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 

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

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

Штокаль Теофiл Омельянович 

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

КА, 021754, 02.10.1995, Червоноградським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1948 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 31 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Голова Гiрницької селищної ради 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, До відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 

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

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

Дикий Богдан Iванович 

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

КВ, 969130, 12.02.2000, Сокальським РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1955 
5) освіта** середня 
6) стаж керівної роботи (років)** 8 
7) найменування підприємства та попередня посада, ВАТ "Сокальагроспецмонтаж", газозварювальник 



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

КА, 682518, 17.12.1997, Червоноградським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1937 
5) освіта** середня технiчна 
6) стаж керівної роботи (років)** 38 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ВАТ "Сокальагроспецмонтаж", iнженер виробничого 
вiддiлу 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, До відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 

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

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

Радь Леся Миронiвна 

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

КВ, 914951, 29.05.2002, Червоноградським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1957 
5) освіта** середня спецiальна 
6) стаж керівної роботи (років)** 12 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

СПМК-55, бухгалтер 

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.01.1900, До відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 

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

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

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

особи 

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

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова правлiння Марцинюк Валентин 

Олександрович 
КВ, 975385, 30.08.2002, 
Червоноградським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 

956 4,163763 956 0 0 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Радь Леся Миронiвна КВ, 914951, 29.05.2002, 
Червоноградським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 

63 0,274390 63 0 0 0 

Головний бухгалтер Гавалко Ольга Михайлiвна КВ, 524679, 19.12.2000, 
Червоноградським рВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 

451 1,964286 451 0 0 0 

Член  Спостережної ради Мячина Надiя Миколаївна КА, 682518, 17.12.1997, 
Червоноградським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 

63 0,274390 63 0 0 0 

Член правлiння Карпишин Iрина Iванiвна КВ, 599183, 30.03.2001, 
Червоноградським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 

63 0,274390 63 0 0 0 

Член правлiння Когут Микола Iванович КА, 772981, 13.03.1998, 
Червоноградським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 

221 0,962544 221 0 0 0 

Член Спостережної ради Дикий Богдан Iванович КВ, 969130, 12.02.2000, 
Сокальським РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 

63 0,274390 63 0 0 0 

Голова Спостережної ради Штокаль Теофiл 
Омельянович 

КА, 021754, 02.10.1995, 
Червоноградським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 

42 0,182927 42 0 0 0 

Усього 1922 8,371080 1922 0 0 0 
 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  



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



Опис Загальні збори акціонерів за підсумками 2013 років 
планується провести в 2014р. 

 
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі. 
 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



Місцезнаходження Україна, 79012, Львівська, Франкiвський, м.Львiв, 
вул.Ак. Сахарова, 42 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АГ №399227 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.09.2010 
Міжміський код та телефон 032/     294-95-06 
Факс 032/     294-95-08 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв 

Опис Мiж Реєстратором та Емiтентом укладено Договiр на 
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
№94-р вiд 01.04.2002. року. 
Договiр на ведення реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв №94-р вiд 01.04.2002. року припинений 
11.10.2013 у зв'язку із припиненням ліцензії а ведення 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

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

Приватна аудиторська фірма "Явір" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  
Код за ЄДРПОУ 23966432 
Місцезнаходження Україна, 79022, Львівська, д/н, м. Львів, вул. 

Городоцька, 172 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№1521 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001 
Міжміський код та телефон (032) 2324279 
Факс (032) 2324279 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi 

послуги емiтенту 
Опис Дата и номер договору на проведення аудиту -

 Договір № 12-АО  вiд 12 квітня  2013 року 
Дата початку i дата закінчення проведення аудиту  - 
16.04.2013  року і закінчено   24.04.2013 року 

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

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
 
 

1. Інформація про випуски акцій 
 
Дата реєстрації 

випуску 
Номер 

свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційн
ий номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
25.11.1998 312/13/1/98 Львiвське 

територiальне 
управлiння 
ДКЦПФР 

Не присвоєно Акція проста 
документарна 
іменна 

Документарні 
іменні 

0,25 22960 5740,00 100,000000 

Опис Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв. 
Рiшення про викуп власних акцiй Товариство не приймало, на особовому рахунку емiтента акцiї не облiковуються. 

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

 



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 
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, пiдроздiлiв емiтент немає, органiзацiйна форма емiтента- акцiонерне товариство. 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, 
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня 
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 9 
Середня чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0 
2 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють засумісництвом (осіб) 0 
Чисельність працівників, як іпрацюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб):  0 
3. Протягом звітного періоду року o іірова програма емітнта, спрямована на бабезпечення рівня кваліфікації 
працівників не змінювались 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 
об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному 
об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
д/н 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при 
цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий 
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 
д/н 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 
умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Для ведення фiнансового облiку i складання фiнансової звiтностi, що мiстить iнформацiю про фiнанове 
становище, результати дiяльностi та рух грошових коштiв, на пiдприємствi створена бухгалтерська служба на 
чолi з головним бухгалтером. 
 
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 



Iнформацiя про основнi фонди за 2007-2012 роки по ВАТ  "Сокальагроспец монтаж" 
2007 рiк: 
Придбання: 4,5 тис.грн. 
Вiдчудження: 3,0 тис.грн. 
2008 рiк: 
Придбання: немає. 
Вiдчудження: всього 89,8 тис.грн 
- обладнання - 34,5 тис.грн 
- транспортнi засоби - 55,3 тис.грн. 
2011,2012 рiк: 
Придбання: немає. 
Вiдчудження: автокран-43,3 тис. грн.. 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, 
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його 
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками 
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими 
правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша 
інформація 
д/н 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; 
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 
позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже 
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
Основнi засоби товариства перебувають у власному та постiйному користуваннi. Основних засобiв 
невиробничого призначення товариство немає. Основнi засоби придбанi в 80-93 роках. Використовуються у 
виробництвi з дати їх придбання. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 
обмежень 
Постiйно зростають цiни на будiвельнi маткрiали, матерiали для будiвельно-монтажних робiт 
використовуються вiтчизняного виробництва. 
Внаслiдок застарiлостi обладнання пiдприємство зменшує ефективнiсть, також iстотно впливає на дiяльнiсть 
емiтента низька платоспроможнiсть населеня. 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 
За звiтний перiод фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 
За рахунок власних коштiв емiтент проводить розширення виробничої бази з будiвництвом цеху 
металоконструкцiй, але на даний час будiвництво призупинено внаслiдок вiдсутностi коштiв. 
Емiтент постiйно веде пошук нових джерел фiнансування. 
 



за звітний рік 
Полiтика емiтента щодо дослiджень та розробок не проводилася. 
 
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи 
(дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в 
якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це 
зазначається 
Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає емiтент - вiдсутня. 
 
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 
Пiдприємство постiйно веде пошук джерел фiнансування. 
У 2013  роцi у зв'зку з економiчною кризою  зменшенi надходження замовлень, що призвело до вiдсутностi 
замовлень на будiвельно-монтажнi роботи. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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періоду  періоду періоду  періоду  періоду  періоду  
1 3 4 5 6 7 8 

1. Виробничого 
призначення:  

325 323 0 0 325 323 

будівлі та споруди 294,9 294,1 0 0 294,9 294,1 
машини та обладнання 5,8 5,7 0 0 5,8 5,7 
транспортні засоби 20,7 19,7 0 0 20,7 19,7 
інші 3,6 3,5 0 0 3,6 3,5 
2. Невиробничого 
призначення:  

0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
інші 0 0 0 0 0 0 
Усього  325 323 0 0 325 323 
Опис Основнi засоби товариства перебувають у власному та 

постiйному користуваннi. Основних засобiв 
невиробничого призначення товариство немає. 
Основнi засоби придбанi в 80-93 роках. 
Використовуються у виробництвi з дати їх придбання. 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  19 30 
Статутний капітал (тис. грн.)  6 6 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  6 6 
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 13 тис.грн. Розрахункова 
вартість чистих активів перевищує скоригований 
статутний капітал на 13 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 

Дата 
погашення 



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

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 284,00 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 
Інші зобов'язання X 105,00 X X 
Усього зобов'язань X 389,00 X X 
Опис Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами, за 

облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за 
сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними 
паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за 
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Кредитiв 
банку не має. 
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2 2012 0 0 
3 2012 0 0 

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

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

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

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

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

 Так (*) Ні (*) 
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування)  X 
Підняттям рук  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

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

ні 

 
Органи управління 

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



Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше (запишіть) не створено 
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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

 Так (*) Ні (*) 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту X  
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками? 
 Так (*) Ні (*) 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства 

X  

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

 X 

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

 X 

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

 X 

Інше (запишіть) д/н 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві 
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду 

так, створено ревізійну комісію 



Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів)  

Так Так Так 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 

Ні Ні Так Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів наглядової 
ради 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів 
виконавчого органу 

Ні Ні Ні Так 

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 Ні Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів  

Ні Ні Ні Так 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) 

ні 

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

ні 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
 Так (*) Ні (*) 
Положення про загальні збори акціонерів   X  
Положення про наглядову раду  X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 
Положення про акції акціонерного товариства   X 



базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів  

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Ні Так 

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

Так Ні Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Так Ні Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Ні Ні Ні Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення  

Ні Ні Ні Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Так 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) д/н 

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

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

професію 



 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так (*) Ні (*) 
З власнї ініціативи  X  
За дорученням загальних зборів   X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у 
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

ні 

 
 

 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

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

 Так (*) Ні (*) 
Випуск акцій X  
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків  X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть) товариство планує 

на наступних 
загальних зборах 
розглянути питання 
про збільшення 
статутного капіталу 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

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

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 

не визначились 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) 

ні 

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

ні 



Звіт про корпоративне управління* 
 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
д/н 
 
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. 
д/н 
 
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. 
д/н 
 
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. 
д/н 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
д/н 
 
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. 
д/н 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
д/н 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
д/н 
 
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. 
д/н 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
д/н 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; 



д/н 
 
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
д/н 
 
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. 
д/н 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг 
д/н 
 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 
д/н 
 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
д/н 
 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду. 
д/н 
 
 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



Вид економічної діяльності Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та 
кондиціонування 

за КВЕД 43.22 

Середня кількість працівників (1) 9   
Адреса, телефон: 80100, Львівська, Сокальський р-н, м.ЧЕРВОНОГРАД, смт.Гiрник, вул.Львiвська, 44 03249/  3-

96-45 
 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності v  

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
 

На 31.12.2013 
 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 
Актив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 
на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000    
первісна вартість 1001    
накопичена амортизація 1002    
Незавершені капітальні інвестиції 1005    
Основні засоби 1010 325 323  
первісна вартість 1011 736 736  
знос 1012 411 413  
Інвестиційна нерухомість 1015    
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016    
Знос інвестиційної нерухомості 1017    
Довгострокові біологічні активи 1020    
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021    
Накопичена амортизація довгострокових біологічних 
активів 

1022    

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

1030    

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

1065    

Інші необоротні активи 1090    
Усього за розділом I 1095 325 323  



- у тому числі з податку на прибуток 1136    
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1140    

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145    

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155  24  
Поточні фінансові інвестиції 1160    
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 6  
- готівка 1166    
- рахунки в банках 1167    
Витрати майбутніх періодів 1170    
Частка перестраховика у страхових резервах 1180    
- в резервах довгострокових зобов'язань 1181    
- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182    
- в резервах незароблених премій 1183    
- в інших страхових резервах 1184    
Інші оборотні активи 1190    
Усього за розділом II 1195 102 85  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200    

Баланс 1300 427 408  
Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 
на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6 6  
Капітал у дооцінках 1405    
Додатковий капітал 1410 41 41  
- емісійний дохід 1411    
- накопичені курсові різниці 1412    
Резервний капітал 1415    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -17 -28  
Неоплачений капітал 1425    
Вилучений капітал 1430    
Інші резерви 1435    
Усього за розділом I 1495 30 19  
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов'язання 1500    
Пенсійні зобов'язання 1505    
Довгострокові кредити банків 1510    
Інші довгострокові зобов'язання 1515    
Довгострокові забезпечення 1520    
- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521    
Цільове фінансування 1525    
- благодійна допомога 1526    
Страхові резерви 1530    
- резерв довгострокових зобов'язань 1531    
- резерв збитків або резерв належних виплат 1532    
- резерв незароблених премій 1533    
- інші страхові резерви 1534    



Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635    

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 

1640    

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

1645    

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650    

Поточні забезпечення 1660    
Доходи майбутніх періодів 1665    
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670    
Інші поточні зобов'язання 1690 3 4  
Усього за розділом IІІ 1695 397 389  
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700    

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800    

Баланс 1900 427 408  
 
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики. 
Примітки: 
Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку 
відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. 
 
 
 Керівник   Марцинюк Валентин 

Олександрович 
 
 Головний бухгалтер   Гавалко Ольга Михайлiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



(Звіт про сукупний дохід) 
 

За 2013 р. 
 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 
І. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 170 301 
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011   
Премії, передані у перестрахування 2012   
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013   
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014   
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (90) (217) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070   
Валовий:    
прибуток 2090 80 84 
збиток 2095   
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105   
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110   
- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111   
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112   
Інші операційні доходи 2120 31 107 
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121   

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122   

Адміністративні витрати 2130 (53) (76) 
Витрати на збут 2150   
Інші операційні витрати 2180 (67) (128) 
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181   

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182   

Фінансовий результат від операційної діяльності:    
прибуток 2190   
збиток 2195 (9) (13) 
Дохід від участі в капіталі 2200   
Інші фінансові доходи 2220   
Інші доходи 2240   
- дохід від  благодійної допомоги 2241   
Фінансові витрати 2250   
Втрати від участі в капіталі 2255   
Інші витрати 2270   
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275   
Фінансовий результат до оподаткування:    
прибуток 2290   
збиток 2295 (9) (13) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 -6 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 2305   



Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -11 -19 

III. Елементи операційних витрат 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 56 120 
Витрати на оплату праці 2505 66 108 
Відрахування на соціальні заходи 2510 26 42 
Амортизація 2515 2 2 
Інші операційні витрати 2520 49 111 
Разом 2550 199 383 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Стаття Код 

рядка 
За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 22960 22960 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 22960 22960 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,48 -0,83 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0,48 -0,83 
Дивіденди на одну просту акцію 2650   

 
Примітки: 
Чистий дохід (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРИІВ) - ЦЕ ДОХІД (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИРАХУВАННЯМ ВІДПОВІДНИХ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ЗНИЖОК ТОЩО 
 
 
 Керівник   Марцинюк Валентин 

Олександрович 
 
 Головний бухгалтер   Гавалко Ольга Михайлiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



 
За 2013 р. 

 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний 
період попереднього 

року 
1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 275 311 
Повернення податків і зборів 3005   
у тому числі податку на додану вартість 3006   
Цільового фінансування 3010   
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   
Надходження авансів від покупців і замовників 3015   
Надходження від повернення авансів 3020   
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025   

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035   
Надходження від операційної оренди 3040   
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045   
Надходження від страхових премій 3050   
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055   
Інші надходження 3095  27 
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 3100 69 121 
Праці 3105 (63) (67) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (68) (43) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (70) (85) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116   
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117   
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118   
Витрачання на оплату авансів 3135   
Витрачання на оплату повернення авансів 3140   
Витрачання на оплату цільових внесків 3145   
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150   
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155   
Інші витрачання 3190  (22) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5 0 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:    
фінансових інвестицій 3200   
необоротних активів 3205   
Надходження від отриманих:    
відсотків 3215   
дивідендів 3220   
Надходження від деривативів 3225   
Надходження від погашення позик 3230   
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235   

Інші надходження 3250   



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

3375   

Інші платежі 3390   
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 5 0 
Залишок коштів на початок року 3405 1 1 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   
Залишок коштів на кінець року 3415 6 1 

 
Примітки: 
Звіт про рух грошових коштів відображає рух грошових коштів протягом звітного періоду з поділом діяльності на 
операційну, інвестиційну та фінансову та надає інформацію з яких джерел надходили гроші на підприємство, за якими 
напрямами на які цілі вони витрачалися. 
 
 
 Керівник   Марцинюк Валентин 

Олександрович 
 
 Головний бухгалтер   Гавалко Ольга Михайлiвна 
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 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період попереднього 
року 

  надходження видаток надходження видаток 
1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500     

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

3515     

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових 
операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521     

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

3522     

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

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524     

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 

3550     

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

3552     

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

3553     

- зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості 

3554     

- зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556     

- зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557     

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань 

3560     

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

3561     



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

3195     

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

     

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

3235     

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

3280  X  X 

Інші платежі 3290 X  X  
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

3295     

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

     

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

3310  X  X 

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

3365 X  X  

Придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 X  X  

Виплати неконтрольованим часткам 
у дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395     

Чистий рух грошових коштів за 3400     



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

 



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

Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОКАЛЬАГРОСПЕЦМОНТАЖ" за ЄДРПОУ 00911859 
 найменування   

 
Звіт про власний капітал 

 
За 2013 р. 

 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстрований 
(пайовий) 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 6  41  (17)   30 
Коригування:          
Зміна облікової політики 4005        0 
Виправлення помилок 4010        0 
Інші зміни 4090        0 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 6 0 41 0 (17) 0 0 30 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100     (11)   (11) 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 

4110        0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 

4111        0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

4112        0 

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

4114        0 

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

4205        0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210        0 

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 
законодавства 

4215        0 



Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 
фондів 

4220        0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225        0 

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

4245        0 

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

4265        0 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

4270        0 

Вилучення частки в капіталі 4275        0 
Зменшення номінальної вартості 
акцій 

4280        0 

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

4291        0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 (11) 0 0 (11) 
Залишок на кінець року 4300 6 0 41 0 (28) 0 0 19 

 
Примітки: 
Звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду та про причини цих змін. 
 
 
 Керівник   Марцинюк Валентин Олександрович 

 
 Головний бухгалтер   Гавалко Ольга Михайлiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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попередньою. 
         Товариство підготувало вступний баланс станом на 01.01.2012 року (що є датою  переходу на МСФЗ) у 
відповідності з МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності". В результаті 
проведеної трансформації фінансової звітності Звіт про фінансовий стан (баланс) ВАТ 
"Сокальагроспецмонтаж" станом на 01.01.2012 року і на 31.12.2012  року згідно П(С)БО  і  МСФЗ 
характеризується наступними даними: 
 
                                                                                                                  ( в тис.грн.)                                                                                                    
                Найменування 
                       статей 
                     балансу Станом на 01.01.2012 року: Станом на 31.12.2012 року: 
  згідно       
П(С)БО Коригу-вання  згідно     
МСФЗ Станом на 31.12.2012р., згідно 
П(С)БО Коригу-вання   Станом на 31.12.2012р., згідно 
МСФЗ 
                Активи       
Необоротні активи       
Нематеріальні активи:       
залишкова вартість       
первісна вартість       
накопичена амортизація       
Незавершені капітальні інвестиції 281 -281 - - - - 
Основні засоби:       
залишкова вартість 46 +281 327 325 - 325 
первісна вартість 455 +281 736 736 - 736 
знос 409 - 409 411 - 411 
Інвестційна нерухомість       
Інвестиції в дочірні підприємства          
Фінансові активи (інші 
Інвестиції)       
Довгострокова дебіторська 
 заборгованість             
Відкладені под6аткові активи       
Інші необоротні активи       
Всього необоротних активів: 327 - 327 325 - 325 
       Оборотні активи       
Запаси 71 - 71 55 - 55 
Товари       
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги       
первісна вартість 21 - 21 46 - 46 
резерв сумнівних боргів 21 - 21 46 - 46 
Дебіторська заборгованість: - - - - - - 
За виданими авансами       
З нарахованих доходів       
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом        
Інша поточна дебіторська заборгованість 1 - 1 - - - 
Грошові кошти та їх еквіваленти  1 - 1 1 - 1 
Інші оборотні активи    1  1 



Забезпечення       
Довгострокові зобов'язання       
Поточні зобов'язання       
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 126 - 126 79 - 79 
Поточні зобов'язання:       
з отриманих авансів        
з бюджетом  215 - 215 250 - 250 
з оплати праці 1 - 1 23 - 23 
зі страхування 26 - 26 42 - 42 
з учасниками 19 -15 4 3 - 3 
Інші поточні зобов'язання       
Всього поточних зобов'язань 387 - 372 397 - 397 
Всього капіталу  та забов'язань 421 - 421 427 - 427 
               
 На думку Аудиторської фірми "Явір", попередня фінансова звітність ВАТ "Сокальагроспецмонтаж" за 
рік, що  закінчився 31 грудня 2012 року, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до концептуальної 
основи спеціального призначення, забезпечує прийнятну відправну точку для обліку за МСФЗ, включаючи 
припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та 
облікових політик, що, як очікуються, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший 
повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 
 
2.6.2. Пояснювальний параграф  та обмеження щодо використання. 
 
 Аудитор звертає увагу на примітку "Перше застосування", яка пояснює ймовірність внесення коригувань 
у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 рік та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання 
балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом  на 31.12.2013 року. Також звертаємо 
увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три баланси (Звіти про 
фінансовий стан), по два Звіти про фінансовий результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових 
коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх 
приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану ВАТ 
"Сокальагроспецмонтаж", результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно МСФЗ.  
Наша думка не модифікована щодо цього питання.  
      Попередню фінансову звітність     ВАТ "Сокальагроспецмонтаж" було складено в процесі зміни 
концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність ВАТ 
"Сокальагроспецмонтаж" може бути не прийнятною для інших цілей. 
 
2.7. Інша допоміжна інформація. 
 
2.7.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства. 
 
 Під  вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом 
вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих  до  розрахунку.  
     Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств 
від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст.155 Цивільного Кодексу України "Статутний капітал 
акціонерного товариства", зокрема п.3: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового 
року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство 
зобов'язане оголосити про зменшення  свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у 
встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного 



2.4 Доходи майбутніх періодів - 
2.5 Усього зобов'язань 397 
3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.6 - рядок 2.5) 30 
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 6 
4.1 Неоплачений капітал - 
4.2 Вилучений капітал - 
5.  Відвернення (рядок 3 - рядок 4) 24 
 
Заявлений  статутний капітал складає 6,0 тис.грн.. Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає. 
Станом на 31.12.2012 року чисті активи ВАТ "Сокальагроспецмонтаж" дорівнюють 30,0 тис.грн., що перевищує 
розмір статутного  капіталу Товариства на 24,0 тис.грн.  
Аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2012 року розрахункова вартість чистих активів Товариства 
забезпечує статутний капітал в повному обсязі, тобто для Товариства за результатами звітного періоду не 
настають відповідні наслідки, зазначені у ч.3 статті 155 Цивільного Кодексу України (щодо зменшення розміру 
статутного капіталу до рівня вартості чистих активів).   
 
2.7.2. Наявність суттєвих невідповідностей між попередньою фінансовою звітністю, що підлягала аудиту  та 
іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою 
звітністю. 
 
      Під час  виконання завдання  аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих 
невідповідностей між попередньою фінансовою звітністю, що підлягала аудиту  та іншою інформацією, що 
розкривається емітентом  у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в 
документах, що містять перевірену аудитором  фінансову звітність" була  проведена перевірка Звіту про 
корпоративне управління на наявність та достовірність інформації  у  звіті. 
         В результаті проведення аудиторських процедур  не було встановлено фактів про інші події (особлива 
інформація Емітента), інформація про які мала б надаватись користувачам звітності у встановленому чинним 
законодавством порядку, згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 
Тобто, на підставі наданих до аудиторської перевірки документів  можемо зробити висновок, що інформація 
про події, які відбулися протягом звітного року та можуть  вплинути на фінансово-господарський стан емітента 
та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України 
"Про цінні папери та фондовий ринок", в звітному періоді Товариством для користувачів  не розкривалася, по 
тій причині, що у звітному періоді такі події (згідно переліку, наведеному в ст.41 ЗУ "Про цінні папери та 
фондовий ринок") не відбувалися .  
    Аудитор  не отримав достатніх та прийнятних доказів того, що існує суттєва невідповідність між 
попередньою  фінансовою звітністю та інформацією, що розкривається Емітентом цінних паперів та подається 
до НКЦПФР. 
 
2.7.3. Виконання значних правочинів. 
 
 Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений 
акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і 
більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. 
Аудитор виконав  процедури, які є достатніми для встановлення відповідності здійснення Товариством значних 
правочинів вимогам  ЗУ "Про акціонерні товариства", іншого законодавств, Статуту Товариства.   
Вартість активів Товариства станом на 01.01.2012 року складає 421 тис.грн. Сума мінімального правочину, яка 
підлягає аудиторським процедурам щодо значних правочинів, складає 42,1 тис. грн. Статутом Товариства не 
визначено додаткових (відмінних від Закону) критеріїв для визначення значного правочину. 
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів можна підтвердити, що Товариство не здійснювало у 



вимог Закону України "Про акціонерні товариства", акції товариства станом на 31.12.2012 року існували в 
документарній формі. 
Формування складу органів корпоративного управління Товариства  здійснювалося відповідно до розділу 8 
Статуту, зареєстрованого розпорядженням Червоноградського міськвиконкому за №529 від 02.12.1997 року  
Протягом звітного року в  Товаристві, згідно розділу 8 статуту та  рішення загальних зборів акціонерів ВАТ 
"Сокальагроспецмотаж" протокол №б/н від 21 квітня 2007 року (якими було сформовано персональний склад 
органів управління),  функціонували наступні органи  управління: 
  загальні збори акціонерів, 
  спостережна рада, 
  правління, 
  ревізійна комісія. 
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає Статуту Товариства. Проте, 
згідно п. 8.3.3 Статуту Товариства Правління Товариства обирається Загальними зборами терміном на 3 роки. 
Востаннє Правління на Товаристві обиралося 21.04.2007 року, тобто строк повноважень виконавчого органу 
Товариства завершився 21.04.2010 року.  
Останні загальні збори акціонерів ВАТ "Сокальагроспецмонтаж" проводились 30.05.2008 року по результатах 
роботи за 2007 рік. Термін проведення загальних зборів акціонерів за результатами фінансово-господарської 
діяльності за 2012 рік на момент проведення аудиторської перевірки не визначено. 
У статуті Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, а також не передбачено 
запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора. 
 
За результатами виконаних Аудиторською фірмою "Явір" процедур перевірки стану корпоративного 
управління відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що система 
корпоративного управління Товариства не відповідає вимогам ЗУ "Про акціонерні товариства", що є наслідком 
неприведення Товариством своєї діяльності до вимог цього Закону. Додатковим фактором невідповідності 
системи корпоративного упрвління Товариства є те, що вищий орган Товариства - загальні збори акціонерів - 
фактично не функціонує, а виконавчий орган - Правління - вичерпав строк своїх повноважень. 
 
У статуті Товариства не передбачено  запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора.               
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року 
здійснювався ревізійною комісією. 
Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились.  
Система внутрішньго контролю в Товаристві повинна бути спрямована на упередження, виявлення і 
виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової 
документації та включає  адміністративний  та бухгалтерський контроль.  
  
Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур 
внутрішнього контролю ВАТ  "Сокальагроспецмонтаж". Систему внутрішнього контролю можна вважати 
сформованою, проте ця система потребує подальшого удосконалення, що безпосередньо пов'язане із 
необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність із ЗУ "Про акціонерні товариства" .  
 
2.7.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства. 
 
 Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта 
господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 
"Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його 
середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася  під час 
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності  до МСА №240 
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Місцезнаходження юридичної особи 79022, м. Львів, вул. Городоцька, 172 
        Номер, дата видачі 
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