
 

Річна фінансова звітність Коди 

  Дата 28.04.2009 

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Полтавська мiжобласна компанiя по 

будiвництву легкої промисловостi" за ЄДРПОУ 00310735 

Територія 36014 м.Полтава вул.Харчовикiв, 27 за КОАТУУ 5310136400 

Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ за КОПФГ

 10 

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0 

Вид економічної діяльностіБудівництво будівель за КВЕД 45.21.1 

Середня кількість працівників (чол.) 7 Контрольна сума   

Одиниця виміру: тис. грн. 

Адреса: 36014 м.Полтава вул.Харчовикiв, 27 

 

 

Баланс на 31.12.2008 

Форма № 1-м 

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Незавершене будівництво 020 0 287.7 

Основні засоби: 

- залишкова вартість030 645.2 613.4 

- первісна вартість 031 1626.7 1627.2 

- знос 032 ( 981.5 ) ( 1013.8 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Усього за розділом I 080 645.2 901.1 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 243 0.1 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Готова продукція 130 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 8.1 8.9 

- первісна вартість 161 8.1 8.9 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 1.9 9.9 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0.4 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 0.1 1.9 

- в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 0 0 

Усього за розділом II 260 253.1 21.2 

III. Витрати майбутніх періодів 270 44.8 0 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 943.1 922.3 



 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 68.8 68.8 

Додатковий вкладений капітал 320 997.5 997.5 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -341.9 -384.3 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Усього за розділом I 380 724.4 682 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 16.8 16.1 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з бюджетом 550 3.5 4 

- зі страхування 570 0.1 0 

- з оплати праці 580 4.1 11.5 

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

продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 0 0.3 

Усього за розділом IV 620 24.5 31.9 

V. Доходи майбутніх періодів 630 194.2 208.4 

Баланс 640 943.1 922.3 

 

 

Примітки Примiтка 1. Визнання та амортизацiя основних засобiв. Визнання 

незавершеного будiвництва. Основнi засоби вiдображаються в облiку за фактичними 

витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження виготовлення та iнших 

витрат. Iндексацiя балансової вартостi основних фондiв проводилась згiдно з механiзмами 

та iндексами, встановленими державними органами. Придбанi (створенi) основнi засоби 

зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних 

засобiв є об'єкт основних засобiв. До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи 

зi строком корисного використання бiльше одного року та вартiстю бiльше 1000 грн. 

Показники Од. Вим. На початок перiоду На кiнець перiоду Змiни за перiод, (+,-) Первiсна 

вартiсть основних засобiв Тис.грн. 1626,7 1627,2 0,5 В тому числi первiсна вартiсть споруд 

Тис.грн 1093,3 1093,3 0 В тому числi первiсна вартiсть малоцiнних необоротних активiв 

Тис..грн 0,7 1,2 0,5 Знос основних засобiв Тис.грн 981,5 1013,8 32,3 Залишкова вартiсть 

основних засобiв Тис.грн. 645,2 613,4 -31,8 В тому числi залишкова вартiсть споруд 

Тис.грн 555,4 528,6 -26,8 Коефiцiєнт зносу % 60,3 62,3 Коефiцiєнт придатностi % 39,7 37,7 

Нарахування зносу основних засобiв є незмiнним на протязi року та вiдповiдає П(С)БО № 

7 "Основнi засоби". Пiдприємством обрано метод i норми, що передбаченi податковим 

законодавством. В 2008 роцi нарахована амортизацiя склала 32,3 тис.грн. В 2008 роцi на 

пiдприємствi основнi засоби не вибували. Основнi засоби в заставу не передавалися. 

Примiтка 2. Запаси. Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, 

тару, готову продукцiю, товари для перепродажу. Балансова вартiсть запасiв в розрiзi 

класифiкацiйних груп: Найменування На початок перiоду На кiнець перiоду Змiни за 

перiод, (+,-) Сировина, основнi та допомiжнi матерiали призначенi для виробництва 

продукцiї, виконання робiт 19,8 0,1 -19,7 Паливо 0,2 0 -0,2 Запчастини 0,1 0 -0,1 

Незавершене виробництво 222,9 0 -222,9 Готова продукцiя 0 0 0 Товари 0 0 0 Малоцiннi та 



швидкозношуванi предмети 0 0 0 Разом 243,0 0,1 -242,9 Запаси облiковуються за 

собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, доставку та переробку. 

Пiдприємством, при вибуттi запасiв, застосовується метод iдентифiкованої собiвартостi. 

Матерiальнi цiнностi, якi не мають реалiзацiйної вартостi не визнанi активами. Запаси, 

переданi у переробку , на комiсiю, в заставу станом на 31.12.08 року вiдсутнi. Примiтка 3. 

Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за первiсною 

вартiстю. Врахування безнадiйних боргiв здiйснюється в той перiод, коли керiвництво 

пiдприємства визначило борги як безнадiйнi, резерв сумнiвних боргiв не нараховується. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає заборгованiсть за 

реалiзованi в кредит продукцiю, товари або наданi послуги. Дебiторська заборгованiсть з 

пов'язаними сторонами станом на 31.12.08 вiдсутня. Довгострокова дебiторська 

заборгованiсть станом на 31.12.08 року вiдсутня. Iнша дебiторська заборгованiсть 

складається з заборгованостi, що не пов'язана з продажем продукцiї та наданням послуг та 

станом на 31 грудня 2008 складає 0,4 тис.грн. Примiтка 4. Визначення грошових коштiв. 

Грошовi кошти включають суму грошей в касi та рахунках в установах банку. Примiтка 5. 

Зобов'язання. На кiнець 2008 року загальна сума кредиторської заборгованостi за товари, 

роботи, послуги становить 31,9 тис. грн., в тому числi з пов'язаними сторонами 6,4 

тис.грн. Iншi довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.08 року вiдсутнi Iншi поточнi 

зобов'язання станом на 31.12.08 року складають 0,3 тис.грн. Поточнi зобовязання за 

розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2008 становить 4,0 тис.грн та вiдображає 

заборгованiсть з : - Податок на землю - 2,6 тис.грн; - Податок на транспорт - 1,4 тис.грн. 

Заборгованiсть з виплати заробiтної плати складає 11,5 тис.грн та вiдображає 

заборгованiсть за листопад-грудень звiтного року. Фонд заробiтної плати за 2008 рiк склав 

61,1 тис.грн, в тому числi заробiтна плата адм.апарату - 46,3 тис.грн. Примiтка 7. 

Статутний капiтал Статутний капiтал ВАТ "ПМК Легбуд" складає 68760,0 грн. що 

розподiлено на 458 400 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,15 грн. Засновники 

Кiлькiсть акцiй станом на 31.12.08 року Регiональне вiддiлення Фонду державного майна 

України по Полтавськiй областi 0 Органiзацiя орендарiв ОПМК - 2 "Укрлешбуд" 0 

Акцiонери, якi володiють бiльш як 5% статутного капiталу: - НВП "Зонд" - 49,5 % - ВАТ 

"ЗНВКIФ"Капiтальнi iнвестицiї" - 49,5%. У власностi виконавчого органу акцiй станом на 

31.12.08 року не перебувало. Примiтка 8. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). 

Непокритий збиток на кiнець 2008 року складає 384,3 тис. грн. Чистий збиток 2008 року 

складає 42,4 тис. грн. Примiтка 9. Доходи майбутнiх перiодiв Доходи майбутнiх перiодiв 

складають попередньо сплаченi суми за оренду орендарями. 

Керівник Полiтучiй Iгор Васильович 

Головний бухгалтер Ковтун Ольга Василiвна 

 

 

 

Звіт про фінансові результати за 2008 рік 

Форма № 2-м 

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 268 659.6 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 44.7 ) ( 109.9 ) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030

 223.3 549.7 

Інші операційні доходи 040 0 0 

Інші звичайні доходи 050 0 0 

Надзвичайні доходи 060 0 0 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 223.3 549.7 



Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції080 0

 0 

Матеріальні затрати 090 ( 7.3 ) ( 350.5 ) 

Витрати на оплату праці 100 ( 61.1 ) ( 56.2 ) 

Відрахування на соціальні заходи 110 ( 22.7 ) ( 21.2 ) 

Амортизація 120 ( 32.3 ) ( 34.3 ) 

Інші операційні витрати 130 ( 142.3 ) ( 92.9 ) 

у тому числі: 131 ( 0 ) ( 0 ) 

  140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші звичайні витрати 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні витрати 160 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток 170 ( 0 ) ( 0 ) 

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 - 80 + 160 + 170) 180 ( 265.7 )

 ( 555.1 ) 

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190 -42.4 -5.4 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та 

дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201   

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та 

витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202  13081 

 

 

Примітки Примiтка 1. Визнання доходу. Доход вiд реалiзацiї продукцiї визнається у 

вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженi продукцiї. Доход зменшується на 

суму знижок та повернень продукцiї покупцями. Доход вiд наданих послуг (по 

автоперевезенням, орендi та iнших) вiдображається в облiку, коли надання послуг 

здiйснено. Розподiл доходу за кожною групою доходiв за 2008 рiк:Групи доходу 2008 

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї та товарiв 0 Доход (виручка) вiд реалiзацiї робiт 

послуг 268,0 Iншi операцiйнi доходи 0 Фiнансовi доходи 0 Iншi доходи ( виручка вiд 

реалiзацiї основних фондiв) 0 Надзвичайнi доходи 0 Примiтка 2. Iншi операцiйнi витрати 

вiдображають: Тис.грн Iншi операцiйнi витрати 2007 Собiвартiсть реалiзованих 

виробничих запасiв 0 Сумнiвнi борги 0 Втрата вiд знецiнення запасiв 0 Втрати вiд 

операцiйних курсових рiзниць 0 Визнанi економiчнi санкцiї 0 Вiдрахування для 

забезпечення наступних операцiйних витрат 0 Iншi операцiйнi витрати (пiльговi пенсiї) 

53,1 Разом 53,1 Примiтка 3. Адмiнiстратитивнi витрати за звiтний перiод склали 119,9 

тис.грн. Примiтка 4. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 458 400 шт. Протягом звiтного 

року кiлькiсть простих акцiй в обiгу не змiнювалась. Примiтка 5. Чистий прибуток на одну 

просту акцiю в 2008 р. не розраховувався. 

Керівник Полiтучiй Iгор Васильович 

Головний бухгалтер Ковтун Ольга Василiвна 


