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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 2012 рік
 
1. Загальні відомості
 
1.1. Повне найменування емітента
 
Публічне акцiонерне товариство "Вiнницьке управлiння механiзацiї i автотранспорту будівництва"
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента
 
Акціонерне товариство 
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
 
05465488
 
1.4. Місцезнаходження емітента
 
21022, Вінницька, -, м. Вінниця, вул. Тарнагородського 48
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
 
(0432) 61-99-16, 61-99-16
 
1.6. Електронна поштова адреса емітента
 
vumia@mail.ru
 
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
 

 
 
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у
 

 

 
 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
 
(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
 

 

 
 
(адреса сторінки)
 
(дата)
Зміст

 
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
 
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
X
б) інформація про державну реєстрацію емітента
X
в) банки, що обслуговують емітента
X
г) основні види діяльності
X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
 
е) інформація про рейтингове агентство
 
є) інформація про органи управління емітента
 
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
6. Інформація про загальні збори акціонерів
X
7. Інформація про дивіденди
X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
X
б) інформація про облігації емітента
 
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 
г) інформація про похідні цінні папери
 
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
 
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
 
10. Опис бізнесу
X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
в) інформація про зобов'язання емітента
X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
 
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
 
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
14. Інформація про стан корпоративного управління
X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
 
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 
20. Основні відомості про ФОН
 
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 
24. Правила ФОН
 
25. Річна фінансова звітність
X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
X
27. Аудиторський висновок
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 
30. Примітки
Форма Інформація про одержані Ліценізї (дозволи) на окремі види діяльності не заповнювалась так як в підприємство займається роботами ,які не підлягають ліцензуванню. Ліцензії на транспортні перевезення відмінені.
Форма Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не заповнювалась так як товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.
Форма Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнювалась оскiльки товариство не користується послугами рейтингового агентства. Форма Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнювалась у зв'язку з тим, що вiдповiдно до роздiлу V глава 2 пункт 1.6 Положення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006 про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв емiтенти-акцiонернi товариства цю форму не заповнюють. Форми Iнформацiя про облiгацiї, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), Iнформацiя про похiднi цiннi папери, не заповнювались у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися. Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на фондових бiржах. Намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржу не має. Форма Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнювалась у зв'язку з тим, що товариство не проводило викуп власних акцiй. Форма Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не заповнювалась у зв'язку з тим, що акції підприєства існують в бездокументарній формі. Форми Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповненi, так як  дохід  (виручка)  від  реалізації продукції товариства за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн. Пiдпунктом 1.16 пункту 1 глави 2 роздiлу V Положення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006 про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв визначено, що у такому випадку вищеназванi таблицi можуть не заповнюватись. 
Форма Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не заповнювалась у зв'язку з вiдсутнiстю випуску боргових цiнних паперiв. Iнформацiя стосовно п.15-24 не надається через те, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй (п.29).
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

3. Основні відомості про емітента

 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публічне акцiонерне товариство "Вiнницьке управлiння механiзацiї i автотранспорту будівництва"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Вiнницьке УМІАБ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс
21022
3.1.5. Область, район
Вінницька, -
3.1.6. Населений пункт
м. Вінниця
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Тарнагородського 48
 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
ААВ№511713
3.2.2. Дата державної реєстрації
31.03.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Вінницька районна  державна адміністрація Вінницької області
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
507200,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
507200,00
 
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Імексбанк" м. Одеса
3.3.2. МФО банку
328384
3.3.3. Поточний рахунок
26008113004001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку
д/н
3.3.6. Поточний рахунок
д/н
 
3.4. Основні види діяльності
Будівництво доріг і автострад 42.11, Транспортне оброблення вантажiв 52.24, д/н д/н
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 
Органiзацiя орендарiв ОП "Вiнницьке управлiння механiзацiї i автотранспорту"
05465488
21022, Вінницька, -, м. Вiнниця, вул. Тарногородського б. 48
0,000000
Вiнницьке Регiональне Вiддiлення Фонду Державного майна у Вiнницькiй областi
13327990
21018, Вінницька, -, м. Вiнниця, вул. Гоголя б. 10
0,000000
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 
Усього
0,000000

* не обов'язково для заповнення
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці


Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 55 осiб; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 1 особа; середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб; Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 180,0 тис.грн. i складає 636,0 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї, випускники Глухiвецького професiйно-технiчного училища проходять виробничу практику на ПАТ "ВУМІАБ", де працевлаштовуються.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

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

6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сегеда Олександр Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АВ, 061957, 12.01.2000, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1950
6.1.5. Освіта**
Освiта вища, Київський полiтехнiчний iнститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер ВАТ "Вiнницьке УМIА", головний енергетик "Захiделеваторбуд", Головний iнженер, Голова правлiння ВАТ "ВУМiА".
6.1.8. Опис
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i Законом. Директор на вимогу посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Пiдстави припинення повноважень встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ними. Директор: -вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; -приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. -приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства; Директор: -несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках; -вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; -веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; -розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; -органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; -представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; -вiдкриває рахунки в банках; -органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; -визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв; -подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; -призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; -забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; -розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; -вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства. За виконання обов'язкiв директора у звітному році отримав винагороду у вигляді заробіної плати в сумi 8871 грн.. В натуральному винагороди не отримував. На iнших пiдприємствах посади не займає. Стаж керівної роботи складає 26 років. Попередні посади -  Головний iнженер ВАТ "Вiнницьке УМIА", головний енергетик "Захiделеваторбуд", Головний iнженер, Голова правлiння ВАТ "ВУМiА". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiт Надiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АВ, 187560, 06.04.2001, Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
Вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiнницький завод 60-рiччя Жовтня, бухгалтер, начальник сектору виробничого вiддiлу, начальник бюро бухгалтерiї, Вiнницький ламповий завод, ДП "Зевс", Головний бухгалтер, ВАТ "Вiнницьке УМiА", заступник Головного бухгалтера.
6.1.8. Опис
У звiтному пеiродi змiн на посадi не вiдбувалося. Вiдповiдає за здiйснення оперативного та бухгалтерського облiку результатiв дiяльностi товариства, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку та обсязi органам державної статистики. За звітний рiк отримала винагороду у вигляді заробiтної плати в сумi 14858 грн. В натуральнiй формi винагороди не отримувала.Стаж керівної роботи складає 16 років. Попередні посади - Вiнницький завод 60-рiччя Жовтня, бухгалтер, начальник сектору виробничого вiддiлу, начальник бюро бухгалтерiї, Вiнницький ламповий завод, ДП "Зевс", Головний бухгалтер, ВАТ "Вiнницьке УМiА", заступник Головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На iнших пiдприємствах посади не займає.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вайнштейн Яків Абрамович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА, 105064, 14.12.1995, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Вища технічна ВПІ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Вiнницьке УМiА", начальник ВТВ
6.1.8. Опис
Вайнштейн Яків Абрамович призначений на посаду голови Наглядової ради за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 р. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про Наглядову Раду Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України Про акцiонернi товариства, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України Про акцiонернi товариства; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України Про акцiонернi товариства; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України Про акцiонернi товариства; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України Про акцiонернi товариства; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України Про акцiонернi товариства, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України Про акцiонернi товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України Про акцiонернi товариства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Наглядова Рада: -звiтує перед Загальними зборами Товариства; -визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; -забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; -визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; -здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; -забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. -контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; -визначає органiзацiйну структуру Товариства; -затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв; -затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; -приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), -надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; -погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; -розглядає та затверджує звiти, якi подає Директор; -контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; -приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; -подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; -розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; -скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; -здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: -отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; -заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; За виконання обов'язкiв голови наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримував. На iнших пiдприємствах посади не займає. Стаж керівної роботи складає років. Попередня посада - начальник ВТВ ВАТ "Вiнницьке УМiА". Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кошляк Олександр Євсейович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АВ, 006314, 07.12.1999, Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
Середня, Гайсинський учкомбінат
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Вiнницьке УМiА", водій
6.1.8. Опис
Кошляк Олександр Євсейович призначений на посаду члена Наглядової ради за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 р. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України Про акцiонернi товариства, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України Про акцiонернi товариства; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України Про акцiонернi товариства; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України Про акцiонернi товариства; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України Про акцiонернi товариства; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України Про акцiонернi товариства, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України Про акцiонернi товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України Про акцiонернi товариства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Наглядова Рада: -звiтує перед Загальними зборами Товариства; -визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; -забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; -визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; -здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; -забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. -контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; -визначає органiзацiйну структуру Товариства; -затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв; -затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; -приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), -надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; -погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; -розглядає та затверджує звiти, якi подає Директор; -контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; -приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; -подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; -розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; -скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; -здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: -отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; -заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримував. На iнших пiдприємствах посади не займає. Стаж керівної роботи відсутній. Попередні посади - водій ВАТ "Вiнницьке УМiА". Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiтковський Петро Фелiксович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АВ, 112143, 06.03.2000, Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Освiта середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Обласна контора "Укроптмясомолторг", машинiст холодильних установок, машинiст екскаватору, водiй ВАТ "Вiнницьке ВУМIА".
6.1.8. Опис
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України Про акцiонернi товариства, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України Про акцiонернi товариства; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України Про акцiонернi товариства; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України Про акцiонернi товариства; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України Про акцiонернi товариства; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України Про акцiонернi товариства, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України Про акцiонернi товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України Про акцiонернi товариства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Наглядова Рада: -звiтує перед Загальними зборами Товариства; -визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; -забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; -визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; -здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; -забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. -контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; -визначає органiзацiйну структуру Товариства; -затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв; -затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; -приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), -надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; -погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; -розглядає та затверджує звiти, якi подає Директор; -контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; -приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; -подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; -розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; -скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; -здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: -отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; -заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримував. На iнших пiдприємствах посади не займає. Стаж керівної роботи складає 7 років. Попередні посади - Обласна контора "Укроптмясомолторг", машинiст холодильних установок, машинiст екскаватору, водій ВАТ "Вiнницьке УМiА". Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

6.1.1. Посада
Голова ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Решетник Олександр Федорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АВ, 316446, 22.12.2001, Вiнницький РВ УМВС України у Вiнниькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1948
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
iнженер-механiк ВАТ "ВУМiА"
6.1.8. Опис
Решетник Олександр Федорович призначений на посаду голови ревізійної комісії за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 р. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: ·пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; ·факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. За виконання обв'язкiв голови ревiзiйної комiсiї винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримував. На iнших пiдприємствах посади не займає. Стаж керівної роботи складає 9 років. Попередні посади - iнженер-механiк ВАТ "ВУМiА". Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* 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 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

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






прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Директор
Сегеда Олександр Григорович
АВ, 061957, 12.01.2000, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
19.08.1998
27934
1,376873
27934
0
0
0
Головний бухгалтер
Вiт Надiя Миколаївна
АВ, 187560, 06.04.2001, Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0
0,000000
0
0
0
0
Голова Наглядової ради
Вайнштейн Яків Абрамович
АА, 105064, 14.12.1995, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області
19.08.1998
1235
0,060873
1235
0
0
0
Член Наглядової ради
Кошляк Олександр Євсейович
АВ, 006314, 07.12.1999, Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області
19.08.1998
6658
0,328174
6658
0
0
0
Член Наглядової ради
Вiтковський Петро Фелiксович
АВ, 112143, 06.03.2000, Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
19.08.1998
7911
0,389935
7911
0
0
0
Голова ревізійної комісії
Решетник Олександр Федорович
АВ, 316446, 22.12.2001, Вiнницький РВ УМВС України у Вiнниькiй областi
27.10.1998
10291
0,507246
10291
0
0
0
Усього
54029
2,663101
54029
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 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Дата внесення до реєстру 
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
ТОВ "Вiдродження"
32754725
23210, Вінницька, Вiнницький, смт. Стрижавка, вул. 40 - Рiччя Перемоги б. 16
21.12.2009
805669
39,711603
805669
0
0
0
ТОВ "Вiра"
32754751
23210, Вінницька, Вiнницький, смт. Стрижавка, вул. 40 - Рiччя Перемоги б. 16
21.12.2009
564283
27,813634
564283
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Усього
1369952
67,525237
1369952
0
0
0

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

** Не обов'язково для заповнення.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів
чергові
позачергові
(*)

X
Дата проведення
27.04.2012
Кворум зборів **
85,467600
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства, а також виконання інших  вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
3. Приведення положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про виконавчий орган", "Про ревізійну комісію" у відповідність з статутом.
4. Відкликання членів органів товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради.
6. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів ( контрактів ), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії товариства, встановлення розміру їх винагороди.
8. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів ( контрактів ) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.
За результатами розгляду питань порядку дня прийняті наступні рішення:
Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариств "Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва" і викласти його в новій редакції відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства. Затвердити положення "Про загальні збори", "Про наглядову раду товариства", "Про виконавчий орган", "Про ревізійну комісію" розроблені наглядовою радою товариства. В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту , змінами організаційної структури та з метою синхронізації повноважень органів товариства, відккликати в повному складі:    - наглядову раду: голова наглядової ради Сегеда Олександр Олександрович, члени наглядової ради - Сучок  Анатолій Іванович, Булах Василь Васильович, Вітковський Петро Феліксович, Заверюха Віктор Володимирович;  - ревізійну комісію: голова - Горобець Володимир Володимирович, члени - Овчарук  Микола Михайлович, Решетник Олександр Федорович;  - директора товариства Сегеду Олександра Григоровича.
Обрати наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки:  - члена Наглядової ради Вайнштейна Якова Абрамовича   - члена Наглядової ради Вітковського Петра Феліксовича        - члена Наглядової ради Кошляка Олександра Євсейовича. Обрати ревізійну комісію  у кількості трьох осіб строком на три роки:  - члена Ревізійної комісії Решетника Олександра Федоровича  - члена Ревізійної комісії Харжевського Сергія Павловича  - члена Ревізійної комісії Таранду Володимира Івановича. Затвердити умови цивільно-правових договорів ( контрактів) з членами Наглядової та Ревізійної комісії. Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.
Пропозиції до переліку питань до порядку денного не надходили.

Вид загальних зборів
чергові
позачергові
(*)
X

Дата проведення
20.03.2012
Кворум зборів **
80,368000
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2 Звіт директора про фінансово-господарську роботу за 2011 рік
3. Звіт наглядової ради.
4. Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту і балансу за 2011 рік
5. Про розподіл прибутку за 2011 рік.
6. Про зміну найменування товариства.
7. Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства, а також виконання інших вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
8. Приведення положень “Про загальні збори”, “Про наглядову раду товариства”, “Про виконавчий орган”, “Про ревізійну комісію” у відповідність з статутом.
9. Відкликання членів органів товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.
14. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
За результатами розгляду питань порядку дня прийняті наступні рішення:
Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 р . і визнати його роботу задовільною. Затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради задовільною. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії, затвердити річний звіт та баланс за 2011 р. Напрвити отриманий прибуток на покриття збитків минулих періодів та на поповгнення резервного капіталу. Дивіденди за 2011 р не нараховувати та не виплачувати. Рішення про зміну найменування товариства та про внесення змін і доповнень до статуту не були прийняті. Відкликання та обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії не відбувалось. Прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення.
Пропозиції до переліку питань до порядку денного не надходили.

* 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 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду
За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
1
3
4
5
6
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
0
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Сума виплачених дивідендів, грн.
0
0
0
0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів




Дата виплати дивідендів




Опис
Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "КОНТРОЛІНГ-АУДИТ 96"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
23100773
Місцезнаходження
21036, Вінницька, -, м. Вінниця, вулиця Келецька,12-А/125
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1791
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
(0432)533-343
Факс
533-343
Вид діяльності
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис
д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Вiнницька фiлiя Вiдкритого акцiонерного товариства  "Страхове товариство "Гарантiя"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
34692844
Місцезнаходження
21050, Вінницька, -, м. Вiнниця, вул. .Архітектора Артинова 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АБ №321840
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Департамент страхового нагляду України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
13.03.2006
Міжміський код та телефон
(0432) 67-45-15
Факс
57-56-21
Вид діяльності
Страхування наземного транспорту та страхування вiд нещасних випадкiв
Опис
Емiтент користується послугами страхової компанiї - ВФ ВАТ "Страхове товариство "Гарантiя".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Публічне акціонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
30370711
Місцезнаходження
01001, м. Київ, -, м. Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.05.2011
Міжміський код та телефон
(044) 279-65-40
Факс
279-13-22
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарію цінних паперів
Опис
У зв'язку iз змiною форми iснування акцiй iз документарної на бездокументарну, заключений договiр на обслуговування емiсiї цiнних паперiв товариства №Е-3734 вiд 17.05.2011 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Приватне акцiонерне товариство "Фондова компанiя "Автоальянс-Iнвест"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
22926761
Місцезнаходження
04116, м. Київ, -, м. Київ, вул. Старокиївська,10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ№185030
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
17.10.2012
Міжміський код та телефон
(044) 490-28-96
Факс
490-28-96
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис
У зв'язку iз змiною форми iснування акцiй iз документарної на бездокументарну, заключений договiр на вiдкриття рахункiв у цiнних паперах акцiонерам товариства №63 вiд 11.05.2011 року.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

11. Відомості про цінні папери емітента


11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний 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
15.04.2011
4/02/1/11
Вiнницьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000122113
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
2028800
507200,00
100,000000
Опис
Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Iнформацiя щодо фактiв лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: фактiв лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не зареєстровано. Додаткову емiсiю акцiй у звітному роцi товариство не здiйснювало. Власнi цiннi папери у звітному роцi товариством не викуповувались.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Управлiння механiзацiї та автотранспорту засновано в квiтнi 1979 року, як складовий пiдроздiлу тресту "Захiделеватормлинбуд". Згiдно договору з Регiональним вiддiленням Фонду Державного майна по Вiнницькiй областi вiд 12.04.1994 року № 113-94 УМiА перетворено в орендне пiдприємство, а в процесi приватизацiї стає вiдкритим акцiонерним товариством. Товариство не змiнило профiль своєї дiяльностi, а розширило його за рахунок виконання загально-будiвельних робiт. 
З  01 червня 2012 року ВАТ "Вінницьке УМіА" перейменовано в ПАТ "Вінницьке УМІАБ" згідно чинного законодавства та рішення загальних  зборів акціонерів. 
В звiтному перiодi таких важливих подiй розвитку як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не вiдбувалось.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
До складу Товариства входять такi пiдроздiли: 
дiльниця вантажно-пiднiмальної технiки; 
дiльниця землерiйної технiки; 
транспортна дiльниця,що виконує вантажоперевезення; 
ремонтна дiльниця, що виконує ремонт будiвельних машин i автотранспорту, маючи для цього майстернi, бокси, товарнi та моторний цехи. 
Силами будiвельних дiльниць надаються послуги будiвельно-монтажних робiт - це будiвництво дорiг, автострад, вулиць, залiзниць, риття котлованiв, ставкiв, нарiзка траншей, загальне будiвництво будiвель (роботи з замiни, реконструкцiї та вiдновлення, новi роботи будiвництва). Автотранспортна дiльниця надає послуги з перевезення вантажiв для юридичних та фiзичних осiб. Ремонтна дiльниця виконує поточнi та капiтальнi ремонти будвiльних машин та автотранспорту, маючи для цього обладнанi ремонтнi майстернi, бокси, токарний, зварювальний та моторний цехи, кузню. У перспективі Товариство планує працювати у такому ж складі. Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента впродовж звітного року не вiдбувалось.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облікова політика товариства здійснюється відповідно до наказу про облікову політику№4а  від 06.01.2012 року, у якому визначено безпосереднє застосування (примінення) МСФЗ з 01 січня 2012 року.Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 року, це перша фінансова звітність акціонерного товариства за звітний період 2012 рік, вона є попередньою фінансовою звітністю,і в нійне наводиться порівняльна інформація за 2011 рік.
Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 року, є бухгалтерська політика, що базується на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 року, а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1.
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік акціонерного товариства автоматизований, ведеться на комп'ютері із застосуванням бухгалтерської програми 1-С "Предприятие" версія 7.7.
Відповідно до пункту 2 статті 121 Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" публічні акціонерні товариства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Зазначена стаття внесена до Закону    № 996 Законом України від 12.05.2011 року № 3332-VI, зміни набули чинності з 01.01.2012 року.
Станом на 01 січня 2011 року Товариством не здійснено оцінку об'єктів основних засобів та оцінена вартість прийнята за умовно первісну вартість. У разі відсутностіданих про ринкову вартістьосновних засобіву зв'язку зі специфікоювисокоспеціалізованоговиробничогота іншого обладнання, такі об'єктиоцінюються завитратамина придбанняу відповідності з поточнимиумовами, ікоригуютьсянавідсоток зносу. 
Подальшівитративключаються до балансової вартостіактивуабовизнаютьсяабовизнаютьсяякокремийактивуразі, якщо існує ймовірність отриманняпідприємствоммайбутніх економічних вигодісобівартістьоб'єктаможебутидостовірно оцінена. Визнання балансової вартостізаміщеноїчастини об'єкта основних засобів, припиняється. Іншівитрати, втому числівитратинапоточний ремонтітехнічне обслуговування, відображаються узвітіпро сукупний дохіду томуфінансовомуперіоді, вякому були виконані.
Списанняраніше визнанихосновних засобівабоїхсуттєвого компонентазбалансувідбуваєтьсяприїхвибуттіабоу випадку, якщоумайбутньому не очікуєтьсяотримання економічних вигод відвикористанняабо вибуттяданогоактиву. Дохід або витрата, що виникають урезультаті списанняактиву(розраховані якрізниця міжчистими надходженнями від вибуттяібалансовою вартістю активу), включаються до складуінших доходів/(витрат) звітупро сукупний дохідза той звітнийрік, уякомувизнанняактивубуло припинено. 
Амортизаціяактивупочинається, коливінстаєпридатним для використання,тобтоколирозташуванняістанактивузабезпечуютьйоговикористанняу відповідності знамірамикерівництваорганізації. Амортизаціяактивуприпиняється з припиненнямйоговизнання. Амортизаціяне припиняється, колинастаєзастійактивуабовінвиводиться зактивного використанняіпризначається длявибуття, крімвипадку, коливінужеповністюамортизований.
Ліквідаційна вартість і терміни корисного використання активів переглядаються і по мірі необхідності коректуються на кожну балансову дату.
Земельні ділянки не підлягають амортизації. Амортизація інших основних засобів розраховується прямолінійним методом для того, щоб розподілити переоцінену вартість активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості протягом таких строків корисної експлуатації:
- Будівлі                                                  15-20 років
- Виробниче обладнання                         4-5 років
- Транспортні засоби                                 5  років
- Інші активи                   2- 5 років
Незавершене будівництвовключаєвитрати, безпосередньо пов'язаніз будівництвомосновнихзасобів, атакожвідповідні зміннііпостійнінакладні витрати, пов'язані з будівництвом. Амортизаціяцихактивівпочинаєтьсяз моментуїхготовності до експлуатації. 
Товариствокласифікуєсвої вкладеннявпайові іборгові цінні паперияк: фінансові активи засправедливих вартостейз відображеннямпереоцінкивприбуткучизбитках, утримувані до погашення інвестиції, доступні дляпродажуфінансові активи, позики та дебіторська заборгованість. Класифікаціязалежитьвідцілей, дляяких були придбаніфінансові активи. Керівництво приймає рішеннящодокласифікаціїприпочатковому визнаннііперевіряє, наскількикласифікаціявідповідає дійсностінакожну звітну дату. 
Фінансові активитовариства включаютьгрошові кошти, торговельнута іншудебіторську заборгованість, інші сумидо отримання,фінансові інструменти, що котуються.
Фінансові активиспочаткувизначаютьсяза справедливою вартістю, збільшеноювразіінвестицій, які не переоцінюютьсяза справедливою вартістючерезприбутокабозбиток, набезпосередньопов'язані знимивитрати по угоді.

Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДОПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА" СТАНОМ НА 31.12.2012 РОКУ
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1.1.2Описаудиторськоїперевірки

Приформуваннівисновкузастосовувалися "Вимогидоаудиторськоговисновкуприрозкриттіінформаціїемітентамиціннихпаперів (крімемітентівоблігаціймісцевоїпозики)",затвердженірішеннямДержавноїкомісіїзціннихпаперівтафондовогоринку 29 вересня 2011 року № 1360 ізареєстрованіуМіністерствіюстиціїУкраїни 28 листопада 2011 року № 1358/20096.
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року за № 97/13364. Рішення НК ЦПФР № 1632 від 20 листопада 2012 року "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", зареєстровані у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року № 2099/22411.
Рішення НК ЦПФР від 09.02.2012 року № 270 про затвердження роз'яснення Національної комісії цінних паперів та фондового ринку "Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності".
Листи Національного банку, Міністерства фінансів та Державної служби статистики від 07.12.2011 року за № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523 та № 04/4-07/702 "Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності".
У відповідності до МСА 510 "Перші завдання: залишки на початок періоду" попередня аудиторська перевірка була здійснена не нами. Непередбачені обставини та зобов'язаня у попередньому періоду нам невідомі.
При перевірці аудитори керувались Міжнародними стандартами фінансової звітності, Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та іншими нормативними актами, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. 
Згiдно листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 04.01.2013 року №31-08410-06-5/188 фінансова звітність акціонерного товариства за 2012 рік складена по формах, встановлених положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", 4 "Звіт про рух грошових коштів", 5 "Звіт про власний капітал", затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 із змінами.
Рішення Аудиторської палати України від 04.04.2013 року № 266/15  про  роз'яснення "Щодо особливостей формату та змісту аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатами аудиту річної за 2012 рік фінансової звітності при розкритті інформації емітентами цінних паперів, за умови обрання емітентом датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 року".
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці 2 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ".
Аудиторська перевірка здійснена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі -"МСА"), зокрема МСА800 "Особливі міркування-аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" ,706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора",720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність",Кодексу Етики Професійних бухгалтерів з урахуванням вимог Закону України "Про аудиторську діяльність".
Перелік фінансових звітівакціонерного товариства:
ў	Баланс товариства станом на 31 грудня 2012 року (форма № 1 код за ДКУД 1801001);
ў	Звіт про фінансові результати товариства за  2012 рік (форма  № 2 код за ДКУД 1801003);
ў	Звіт по рух грошових коштів за 2012 рік (форма № 3 код за ДКУД 1801004);
ў	Звіт про власний капітал за 2012 рік (форма № 4 код за ДКУД 1801005);
ў	Примітки до попередньої річної фінансової звітності за 2012 рік.

§1.2 ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА СКЛАДАННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

УправлінськийперсоналПАТ "ВІННИЦЬКЕУПРАВЛІННЯМЕХАНІЗАЦІЇІАВТОТРАНСПОРТУБУДІВНИЦТВА"несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці 2. Управлінський персонал також несе відповідальністьза такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

§1.3 ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ (ЗВІТУ) СТОСОВНО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення модифікованої аудиторської думки.

§1.4 ОСОБЛИВІ МІРКУВАННЯ - АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, СКЛАДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ МСА 800

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік, складено з використанням концептуальної основи спеціального призначення і внаслідок цього не може використовуватися з іншою метою, ніж як для представлення відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,описаною в примітці 2.
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана  для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Річні звіти, які надали власники акціонерного товариства (що додаються), містять перевірену аудиторомпопереднюфінансову звітність. 
Структура  фінансової звітності. яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом - "попередня фінансова звітність").
Враховуючи той факт, що фінансова звітність емітентів цінних паперів, для яких є обов'язковим складання звітності за МСФЗ, використовують для цього форми звітності, визначені П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам МСБО 1, але це не призведе до модифікації нашої думки.
При проведенні аудиту попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 року, ми отримати достатні та прийнятні аудиторські докази, як того вимагає МСА 500 "Аудиторські докази", які дадуть змогу сформулювати обґрунтовану аудиторську думку щодо цієї попередньої фінансової звітності.

Основні підходи складання фінансової звітності
В ході перевірки  аудитором було досліджено облікову систему товариства (наказ про облікову політику№4а  від 06.01.2012 року)у якому визначено безпосереднє застосування (примінення) МСФЗ з 01 січня 2012 року.Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 року, це перша фінансова звітність акціонерного товариства за звітний період 2012 рік, вона є попередньою фінансовою звітністю,і в нійне наводиться порівняльна інформація за 2011 рік.
Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 року, є бухгалтерська політика, що базується на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 року, а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1.
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік акціонерного товариства автоматизований, ведеться на комп'ютері із застосуванням бухгалтерської програми 1-С "Предприятие" версія 7.7.
Відповідно до пункту 2 статті 121 Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" публічні акціонерні товариства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Зазначена стаття внесена до Закону    № 996 Законом України від 12.05.2011 року № 3332-VI, зміни набули чинності з 01.01.2012 року.

§1.5 ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ

Напідставівищевикладеного, аудитордоходитьдовисновку, щоупопереднійфінансовійзвітностівідсутнєрозкриттяпоМСБО36 "Зменшеннякорисностіактивів", щодовизначенняопераційвигодвідвідновленнякорисностічивтратвідзменшеннякорисності. 

Товариством не дотримувалося вимог МСБО 16 "Основні засоби" в частині визнання (оцінки) справедливої вартості основних засобів станом на 01.01.2011 року. 

Відсутність даних розкриттів  не є суттєвими у контексті фінансової звітності в цілому, та не перевищує прийнятий рівень суттєвості при оцінці інших викривлень.

Наведені вище аудиторські докази невиправлених викривлень, стосуються неправильного застосування облікової політики, які не мають суттєвого впливу на фінансову звітність поточного періоду, проте вірогідно, матимуть суттєвий вплив на фінансову звітність майбутніх періодів відповідно до МСА 450 "Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту".

Нами визначено суттєвість на рівні фінансової звітності в цілому в розмірі 959,5 тис. грн. відповідно до МСА 320"Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту", а також розглянуті ризики існування інших невиявлених викривлень - МСА 450 "Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту".

Припущення про безперервність господарської діяльності товариства, розглядається аудитом у відповідності до  МСБО 1"Подання фінансової звітності" в частині безперевність та МСА 570 "Безперервність".Сумнів в застосованості припущення безперервності діяльності виникнули у аудитора при розгляді попередньої фінансової звітності товариства, а саме ознакою, таких сумнівів є  негативна величина чистих активів, істотне відхилення від позитивних значень основних коефіцієнтів та інші ознаки- судові розгляди,що описані в примітці 4.
Аудитор не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на попередньою фінансову звітність, невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим,відповідно до МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора".

§1.6УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА ВІДПОВІДНО ДО МСА 705 "МОДИФІКАЦІЯ ДУМКИ У ЗВІТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА"

На нашу думку, попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 року та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 2, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.За винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки".

§1.7ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ВІДПОВІДНО ДО МСА706 "ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПАРАГРАФИ ТА ПАРАГРАФИ З ІНШИХ ПИТАНЬ У ЗВІТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА "

Ми звертаємо увагу на Примітку 2 яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 року 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 результат), по два Звіти про фінансові 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 Публічного акціонерного товариства "ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА", результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства "ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА" було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. 
Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства "ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА" було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА" може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
§1.8ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011року № 1360.

1.8.1Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
	
Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-155	877
Статутний капітал (тис.грн.)	507	507
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	507	507
ОПИС: При здійснені аудиторських процедур аудитором використана методика розрахунку вартості чистих активів ПАТ "ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА" за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням ДК ЦПФР від 17.11.2004 року  № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -662 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -662 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 370 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 307 тис. грн.
ВИСНОВОК: Вартість чистих активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА                               "ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА" менша статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог частини третьоїстатті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.

1.8.2 НаявністьсуттєвихневідповідностейміжфінансовоюзвітністютаіншоюінформацієювідповіднодоМСА 720 "Відповідальністьаудиторащодоіншоїінформаціївдокументах, щомістятьперевіренуаудиторомфінансовузвітність"
Аудиторознайомивсязіншоюінформацією, оскількиіснуєможливийвпливнафінансовузвітністьневиявленихвикривлень, якієневсеохоплюючимиміжперевіреноюаудиторомфінансовоюзвітністютаіншоюінформацією, танеставлятьпідсумнівдостовірністьперевіреноїаудиторомфінансовоїзвітностіакціонерноготовариства.
Органи управління акціонерним товариством
Відповідно до Статуту пункт 9, підпункт 9.1 найвищими повноваженнями, щодо його діяльності, наділені органи управління акціонерного товариства, а саме:
ў	Загальні Збори Акціонерів;
ў	Наглядова Рада;
ў	Директор;
ў	Ревізійна Комісія.

Узагальнені фінансові результати
Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на звіт про фінансові результати, у якому зазначається, що акціонерним товариством одержано чистий  збиток в сумі 1 032 тис. грн. протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 року. Непокритийзбиток  складає  736 тис. грн., який перебуває  під контролем суб'єкта господарювання. 

Дані про зайнятість та оплату праці
	2012 р	2011р
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)	55	58
Середня чисельність позаштатних працівників -за сумісництвом         (осіб)	2	2
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного роб. часу(осіб)	37	37
Фонд оплати праці                                                                              тис.грн.	636	457

Розмір фонду оплати праці  товариства  в звітному періоді збільшився на 179 тис.грн. за рахунок зростання мінімальної та середньої заробітної плати у відповідності до діючого законодавства і штатного розпису.

Прізвища та імена посадових осіб і директора акціонерного товариства (в період проведення аудиту)
№ п/п	Посада	Прізвища ім'я по батькові
1	Голова Наглядової Ради	Вайнштейн Яков Абрамович
2	Член Наглядової Ради	Кошляк Олександр Євсейович
3	Голова Ревізійної комісії	Решетник Олександр Федорович
4	Член Ревізійної комісії	Харжевський Сергій Павлович
5	Член Ревізійної комісії	Таранда Володимир Іванович
6 	Директор	Сегеда Олександр Григорович

Особлива інформація
Протягом звітного року в товаристві  мали місце події, які відносяться до дій, які можуть вплинути  на фінансово-господарський стан емітента, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме: зміна в складі посадових осіб акціонерного товариства  дата виникнення події 27.04.2012 року - звільнено з займаної посади Голову Наглядової Ради Сегеду Олександра Григоровича; Члена Наглядової Ради Булаха Василя Васильовича; Члена Наглядової Ради Завірюху Віктора Володимировича; Члена Наглядової Ради Сучка Анатолія Івановича; Голову Ревізійної Комісії Горобця Володимира Володимировича; Члена Ревізійної Комісії Овчарука Миколу Михайловича; Члена Ревізійної Комісії Решетника Олександра Федоровича. Призначено:Головою Наглядової Ради Вайнштейна Якова Абрамовича; Членом Наглядової Ради Кошляка Олександра Євсейовича; Головою Ревізійної Комісії Решетника Олександра Федоровича; Членом Ревізійної Комісії Харжевського Сергія Павловича;Членом Ревізійної Комісії Таранду Володимира Івановича.
На нашу думку,вищезазначена інформація розкрита товариством у відповідності до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року                       № 3480-IV із змінами та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від                    19 грудня 2006 року № 1591 із змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України               5 лютого 2007 року за № 97/13364.
Фінансові коефіцієнти акціонерного товариства
На підставі отриманих облікових даних аудит здійснив аналіз показників фінансового стану ПАТ "ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА", а саме:
Коефіцієнт абсолютної ліквідності товариства станом на 31.12.2012 року дорівнює - 0,001, що не достатньо порівняно з орієнтовним позитивним значенням показника, це свідчить про те, що можливість товариства погасити свої зобов'язання негайно неможливо.
Коефіцієнт загальної ліквідності станом на 31.12.2012 року дорівнює - 0,161, а це свідчить про те, що товариство не володіє достатнім обсягом власних ресурсів для погашення його поточних зобов'язань.
Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії ) товариства станом                              на 31.12.2012 року має від'ємне значення - 0,016, а це характеризує про проблеми структури джерел фінансування ресурсів тасвідчить про залежність товариства від зовнішніх джерел фінансування.
Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом має від'ємне значення - 62,903, тобто співвідношення залучених та власних засобів. Це характеризує про  несприятливу фінансову діяльність товариства.
Коефіцієнт рентабельності активів має від'ємне значення - 0,108. Зменшення цього показника свідчить про затримання темпів економічного зростання та розвитку підприємства, та характеризує про неефективне використання товариством своїх активів.

№
п/п	Показники	           Формула розрахунку
                    показника	Орієнтовне
позитивне
значення                                       показника	Фактичне значення
показника
				31.12.2012 року	31.12.2011 року
1     	         2	                           3	        4	5	6
  1    	Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності	К1=(грошові кошти+грошові еквівален.
+короткострокові фінансові вкладення)/ 
короткострокові зобов'язання	
0,25-0,5	
0,001	
0,002
  2     	Коефіцієнт
загальної
ліквідності	К2=(грошові кошти+грошові еквівален.
+дебітори+запаси+витрати) /
короткострокова заборгованість	
1,0-2,0	
0,161	
0,153
  3   	Коефіцієнт
фінансової
стійкості	К3=власні кошти / вартість майна
(підсумок балансу)	
0,25-0,5	0<
від'ємне значення	
0,093
4   	Коефіцієнт
покриття
зобов'язань власним капіталом	К4=(короткострокова кредиторська
заборгованість+довгострокова кредитор.
заборгованість) / власний капітал	
 0,5-1,0	0<
від'ємне значення	
9,773
5	Коефіцієнт
рентабельності активів


	К5=чистий прибуток / (валюта балансу на початок періоду +валюта балансу на кінець періоду): 2



	> 0
збільшення 	0<
від'ємне значення	
0,072
Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки, щодо показників фінансового стану ПАТ"ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА".
Товариством у звітному періоді випуск акцій, боргових і іпотечних облігацій та інших цінних паперів не здійснювався.
Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

1.8.3Виконання значних правочинів  (10 і більше відсотків  вартості активів товариства)
Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" здійснювало значні правочини (10 і більше відсотків  вартості активів товариства) за даними останньої річної фінансової звітності, а саме, згідно протоколу засідання Наглядової Ради за № 04-06/2012 від 04.06.2012 року прийнято рішення про укладення з ПП "Ізіда - ОВ" договору закупки запчастин та суборенди майна на загальну суму 1 748 856,00 грн.

1.8.4 Стан корпоративного управління акціонерного товариства

Корпоративне управління ПАТ "ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА"  здійснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рішень, щодо діяльності акціонерного товариства, а розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління відбувається відповідно до Статуту (нова редакція 2012 року).
Корпоративного секретаря, який би відповідав за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та інвесторами в товаристві не обрано. 
Аудитор не отримав повного розуміння основних заходів, які акціонерне товариство використовувала для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовою звітністю, включаючи ті, що стосуються доречних для аудиту заходів контролю, а також те, як товариство ініціює заходи з виправлення недоліків у своїх заходах. (МСА 315                       "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища").

1.8.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності")

Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати, а саме:
ў	здійснена перевірка інвентаризаційних відомостей акціонерного товариства після завершення інвентаризації;
ў	проведені трансформаційні коригування, що призначені забезпечити відповідність сум і розкриття елементів фінансової звітності до вимог МСФЗ;
ў	проведена перевірка незвичайних операцій з пов'язаними сторонами, підготовлених управлінським персоналом;
ў	виконані процедури по дебіторській та кредиторський заборгованості (акти звірянь),підготовлених управлінським персоналом;
ў	проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду для мінімізації ризику незалежного маніпулювання протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду;
ў	використовували комп'ютеризовані методи аудиту, які містяться в електронних файлах операцій;
ў	здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених за допомогою комп'ютера;
ў	отримали інформацію по судовим позовам підготовлених управлінським персоналом;
ў	проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої інформації;
ў	заслуговує на довіру компетентність професійного судження управлінського персоналу щодо визнання  і оцінки елементів фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 року.

§1.9 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ)

Аудиторську перевірку здійснено незалежною аудиторською фірмою, а саме:  Товариством з обмеженою відповідальністю - Аудиторською фірмою "КОНТРОЛІНГ-АУДИТ 96" (код за ЄДРПОУ 23100773). Фірму внесено до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності свідоцтво № 1791 згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року за № 98 , термін дії свідоцтва продовжено до 04.11.2015 року рішенням Аудиторської палати України від 11 листопада 2010 року № 221/3. Адреса фірми : 21036, місто Вінниця, вулиця Келецька,12-А/125, телефони (0432)533-343, мобільний телефон 0977483031, веб-сайт www.audit96.vn.ua,e-mail:sir.control96@yandex.ua.
Директор фірми Козлов В. В., сертифікат аудитора серії " А" № 002440, виданий  Аудиторською палатою України згідно з рішенням № 32 від 29 червня 1995 року, термін дії сертифікату продовжено до 29 червня 2014 року рішенням Аудиторської палати України від 21 травня 2009 року № 202/2.
Відповідно до рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 року №227/4 "Про результати зовнішніх перевірок систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами" - ТОВ-АФ " КОНТРОЛІНГ-АУДИТ 96" успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних аудиторських послуг та видане свідоцтво про відповідність системи контролю якості за № 0088.
Секретаріатом Аудиторської палати України від 22.02.2012 року ТОВ-АФ "КОНТРОЛІНГ-АУДИТ 96" внесено до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.
§1.10 ДАТА І НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудиторську перевірку на підставі наданого повноваження згідно з договором № 01-01/2013 від 21березня 2013 року, узгодженого меморандуму від 20березня 2013 року, щодо стратегії проведення аудиту фінансової звітності.Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА" (протокол № 15-03/2013від 15.03.2013 року)  Товариство з обмеженою відповідальністю - Аудиторська фірма "КОНТРОЛІНГ-АУДИТ 96" обрана в якості незалежного аудитора Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства "ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА".
§1.11 ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯАУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Дата початку проведення аудиторської перевірки     -   21.03.2013 року.
Дата закінчення проведення аудиторської перевірки -  25.04.2013 року.

Директор ТОВ - Аудиторської
фірми "Контролінг-Аудит 96 "                                                              В.В.Козлов


Дата аудиторського висновку 
25квітня 2013 року

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Iз загального обсягу виконаних товариством у звітному роцi робiт 75 % складають будiвельно-монтажi роботи, робота автотранспорту складає 25%. Найбiльш ваговими в будiвельно-монтажних роботах є послуги будiвельних машин, якi здiйснюються дiльницею вантажопiднiмальних кранiв та землерiйної технiки. Пiдприємство надає наступнi види послуг: земельнi роботи з розробки, планування та рекультивацiї грунту; роботи з забивання палiв; берегоукрiплюючi роботи на рiчках; комплекс робiт, пов'язаних з електромонтажними та монтажними роботами по укладанню теплових мереж, водогонiв, каналiзацiї та iншi види послуг. Надання пiдприємством послуг залежить вiд сезонних змiн, якi пов'язаннi з погодними умовами першого та частково четвертого кварталу року (постiйнi коливання мiнусових температур, глибоке промерзання грунту ). Основнi ринки збуту: основними ринками збуту наданних послуг пiдприємством протягом поточного року були: Вiнницька, Житомирська, Київська, Чернiвецька областi. Основнi економiчнi показники та ризики пiдприємства повнiстю залежать вiд цiноутворення на ринку товарiв, зростання обсягiв виробництва, поповнення пiдриємства квалiфiкованими кадрами робiтничих професiй. Для зменшення ризикiв пiдприємство веде тiсну спiвпрацю з районним центром зайнятостi, професiйними учбовими закладами, де йде пiдготовка потрiбних професiй. В офiцiйних виданнях Вiнницької, Львiвської, Рiвенської областей друкуються об"яви з детальним описом видiв робiт, якi надає пiдприємство, а також iнформацiя про вiльнi вакантнi робочi мiсця, чим пiдприємство розширює ринок збуту своїх послуг. Основними клiєнтами пiдприємства у звітному роцi були наступнi юридичнi особи: ТОВ "БМУ-2 ЛТД", ТОВ "IБК", ТОВ "БК Iндустрiальнi технологiї", ПАТ "Укрекскавацiя", ПП "Оптимiст-Л", ТОВ "Вiнницябуд", ПСК "Прикарпатбуд", ТОВ "Яблуневий дар", Управління капітального будівництва ОДА. Пiдприємство укладає договори iз замовниками на виконання своїх послуг. Джерела сировини, їх доступнiсть та динамiка цiн: джерелами сировини є пiдприємства України, iснує рiзке коливання та нестабiльнiсть цiн на паливно-мастильнi матерiали, запчастини, будiвельнi матерiали. Особливiстю стану розвитку галузi є постiйне зростання цiн на сировину, високий рiвень конкуренцiї. Нових технологiй та товарiв у звiтному перiодi товариство не запроваджувало. Положення емiтента на ринку нестабiльне. Основними конкурентами в наданнi послуг є: вантажним транспортом - автопiдприємства мiста та фiзичнi особи; у наданнi послуг будiвельними машинами - БМУ "Спецбуд" м. Вiнниця; по земляних роботах - БУ екскавацiї м. Вiнницi; по ремонту i будiвництву залiзничних колiй - МП "Спецмонтаж", ТОВ "Млинмонтажсервiс", КП "Агрошляхбудiндустрiя" . Надання будiвельно-монтажних послуг вимагає дотримання правил та технiки безпеки. Пiдприємство планує наростити обсяги по наданню послуг на будiвництвi дорiг. Зокрема, планується введення робiт на будiвництвi кiльцевої дороги в Житомирськiй областi на землях Глибичицької сiльської ради за межами населених пунктiв, автомобiльної дороги до могили Данила Нечая в с.Черемошне Тиврiвського району, будiвництво автомобiльної заправочної станцiї "Немирiвське шосе" м. Вiнниця, будiвництво житлового будинку в м.Козятин, будiвництво заводу по переробцi фруктi i ягд в м.Липовець, будiвництво пожежних резервуарiв в м.Ладижин, будiвництво елеваторiв в м.Козятин та Шпикiв, проведення земляних робiт на Глуховецькому каолiновому комбiнатi, будiвництво туристичного комплексу "Буковель" м.Iвано-Франкiвськ". Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльш як 10% в загальному об'ємi постачання: основними постачальниками впродовж звітного року пiдприємства були 8 постачальникiв: - ТОВ ТД"Промагроторг", ТОВ "Лаiр", ТОВ "ТД "Ойл груп", ТОВ МТС "Агропромтехнiка", ПП "Трейдсервiс", ТОВ "Авiас", ВАТ АК "Вiнницяобленерго", ТОВ "Бел Оіл".

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Упродовж 2006-2012 рр. пiдприємством було завершено i введено в експлуатацiю базу вiдпочинку "Золотий Колос" с .Грибiвка Овiдiопiльський район, Одеська обл., збудовано i введено в експлуатацiю стоянку для 40 автомобiлiв, два двохповерхових блок-пости для охорони, полiпшено адмiнкорпус, змонтовано власними силами два баштових крани КБ 309, КБ 402 Б, придбано ортгехнiку, побудовано "Ганок", введено в експлуатацію "Топкову". 
Полiпшено будiвлi адмiнкорпусу, складiв запчастин, цех по виготовленню будiвельних матерiалiв, поліпшено орендований "Модуль-ангар". Було придбано основних засобiв: екскаватор JS - 240 LS, автомобiлi КРАЗ-65055 - у кiлькостi 3 шт. (згiдно договорiв фiнансового лiзингу), придбано транспортний засiб "Iнгул", 2 комп'ютери, оргтехнiку, екскаватор ЕО, автомобiль КАМАЗ Було списано основних засобiв: металевий вагон-битовку, напiвпричiп ПЕ-1209, причiп ГКБ-8527, автомобiль КРАЗ 258. Також було реалiзовано основних засобiв: баштовий кран КБ-503, екскаватор ЕО - 422, автомобiлi КАМАЗ 5511-2 шт., автомобiль ЗIЛ М33, напiвпричiп У-4005. Всього за останнi 5 рокiв було продано основних засобiв на загальну суму 591,6 тис.грн. 
У звітному році оформлено у власність Товариства екскаватор JS - 220, який знаходився у лізингу.
У звітному роц іпридбання основних засобів не відбувалось, проводилось лише поліпшення та ремонтування наявних основних засобів на загальну суму 197,7 тис. грн.
Найближчим часом пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї пов"язанi з придбанням основних засобiв для введення господарської дiяльностi, тому фiнансування на придбання основних засобiв не планується.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
У звiтному перiодi товариство не здавало в оренду i не винаймало основнi засоби.Всi активи товариства знаходяться за мiсцем розташування товариства- м.Вiнниця, вул. Тарногородського б. 48, володiння здiйснюється на постiйнiй основi. За 0,5 км від виробничої бази  ПАТ "ВУМІАБ" знаходиться підсобне господарство, територія якого складає 9,77га.
 Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2012 року склала 5957 тис. грн. Сума нарахованого зносу 3256 тис грн. Ступінь зносу основних засобів складає 54,7%. У звітному роц іпридбання основних засобів не відбувалось, проводилось лише поліпшення та ремонтування наявних основних засобів на загальну суму 197,7 тис. грн. У звітному році оформлено у власність Товариства екскаватор JS - 220, який знаходився у лізингу.На аукцiонi реалiзовано 16 одиниць автотехнiки на загальну суму 96 тис.грн також реалiзовано автокран КТА - 172 тис.грн. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв товариства. У пiдприємства є обмеження на користування майном, а саме: на одержання кредиту, пiд заставу у було оформлено основнi засоби на суму 1100 тис.грн., на якi є обмеження щодо неможливостi надавати їх в заставу, пiд iнший кредит та вiдчужувати. Капiтальне будiвництво найближчим часом не планується. Пiдприємство поки не планує розширення та удосконалення основних засобiв у зв'язку з вiдсутнiстю грошових коштiв та фiнансовою кризою (банки перестали видавати кредити). Зростання виробничих потужностей не планується.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть товариства iстотно впливають наступнi фактори: нестабiльнiсть цiн на паливно-мастильнi матерiали, вiдсутнiсть коштiв у замовникiв, застарiле обладнання, фiнансова криза. Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень не значний.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
За порушення законодавства в 2012 роцi емiтенту було нараховано штрафiв на загальну суму 112,5 тис.грн., в тому числі за несовєчасну сплату ПДФО -  18,5 тис. грн, за несовєчасну сплату ПДВ - 77,8 тис .грн., Також сплачено нарахованi пенi до пенсiйного фонду в сумi 75,9 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофiнансування та самоокупностi. Дотацiй немає. Фiнансування капiтальних витрат здiйснювалось за рахунок власних коштiв та кредитiв банку. Робочого капiталу недостатньо. Емiтент користується довгостроковим банкiвським кредитом.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

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)
Стратегiя подiльшої дiяльностi емiтента: 
1. Продовження будiвництва пререобного заводу в м.Липовець з ТОВ "Яблуневий дар" 
2. Пiдготовка котлованiв пiд будiвництво пожежних резервуарiв, з: ТОВ "Яблуневий ДАР"", ТОВ "БМУ -2 ЛТД"
3. Розширення клієнтської бази, укладення нових вигідних договорів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
В звiтному 2012 роцi витрати на дослiдження та розробки не здiйснювались.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
1.Справа №2а/0270/5885/12 від 26.12.2012р.Вінницького окружного адміністративного суду до Вінницької ОДПІ у Вінницькій обл..- розмір позовних вимог 364345 грн(ПДВ та штрафні санкції на нього) по договору суборенди з ПП"Ізіда-В", суд виграно.
2. Справа №2а/0270/5419/11 від 05.03.2012р.Вінницького окружного адміністративного суду Вінницької ОДПІ у Вінницькій обл. до нас .- розмір позовних вимог 218141 грн(ПДВ та штрафи).Надано розстрочку платежів по ПДВ на 5 років з щомісячним погашенням.
3.Справа №2/46/2012/5003 від 10.10.2012 р.Господарського суду вінницької обл.. ТОВ "Євро Лізинг"до нас про стягнення  1419453,01 грн за договором фінансового лізингу №857 від 13.08.2008 року. Рівненський апеляційний Госп.суд від 19.11.2012р. відмовив у позові про стягнення з нас 1419453,01грн.Вищий госп.суд по даній справі від12.02.2013 р.залишив касаційну справу ТОВ "Євро Лізинг" без задоволення.
4.Справа розгляд проводив Господарський суд Вінницької обл.. та Рівненський Апеляційний господарський суд   №17/19/2012/5003 від 06.09.2012 р. за позовом  ФОП Луцюк П.В. до нас про відшкодування 35313,02грн орендної плати та  моральної шкоди. Суд продовжується.
5. Справа №7/22/2012/5003 від 26.12.2012р.Господарський суд у Вінниц.обл. за позовом ТОВ "Райффайзен Лізинг Аваль до нас про стягнення 393470,61 грн  заборгованості за договором фінансового лізингу№LC2403 від14.04.2008 року.Суд виграно в04.2013 року.
6. Справа №2а/0270/1814/12 від 24.05.2012р.Вінницького окружного адміністративного суду Управління Пенсійного фонду у Вінницькому районі..- розмір позовних вимог  3568,56грн(пільгові пенсії- сплатили).

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
У пiдприємства недостатньо грошових коштiв для проведення негайних розрахункiв по поточним зобов'язанням, при мобiлзацiї всiх оборотних активiв товариства також неможливе погашення заборгованостi у встановленi термiни. Вланий капiтал не забезпечує погашення поточних довгострокових зобов'язань. Пiдприємство не дотримується вимог лiквiдностi, не має можливостi погасити поточнi та довгостроковi зобов'язання. 
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за 2012 рік 3855 тис. грн., за 2011 рiк 2788 тис.грн; за 2010 рiк склав 1378 тис.грн. Порiвняно з попереднiм перiодом дохiд збiльшився на 1067 тис.грн, 
У 2012 роцi чистий прибуток за результатами господарювання відсутні, отримано збиток в сумі 1032 тис. грн, тоді як у 2011 році чистий прибуток склав  697 тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї  за 2012 рік 3893 тис. грн за 2011 рiк складає 2427 тис.грн, що на 1466 тис.грн більше, нiж у 2011 роцi; за 2011 рiк становила 2427 тис.грн.
Величина чистих активiв за 2012 рік склала (155) тис. грн., за 2011 рiк склала 877 тис.грн; за 2010 рiк - 183 тис.грн, 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності товариства станом на 31.12.2012 року дорівнює - 0,001, що не достатньо порівняно з орієнтовним позитивним значенням показника, це свідчить про те, що можливість товариства погасити свої зобов'язання негайно неможливо.
Коефіцієнт загальної ліквідності станом на 31.12.2012 року дорівнює - 0,161, а це свідчить про те, що товариство не володіє достатнім обсягом власних ресурсів для погашення його поточних зобов'язань.
Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії ) товариства станом  на 31.12.2012 року має від'ємне значення - 0,016, а це характеризує про проблеми структури джерел фінансування ресурсів тасвідчить про залежність товариства від зовнішніх джерел фінансування.
Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом має від'ємне значення - 62,903, тобто співвідношення залучених та власних засобів. Це характеризує про  несприятливу фінансову діяльність товариства.
Коефіцієнт рентабельності активів має від'ємне значення - 0,108. Зменшення цього показника свідчить про затримання темпів економічного зростання та розвитку підприємства, та характеризує про неефективне використання товариством своїх активів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

13.1. 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: 
2463
2485
263
124
2726
2609
будівлі та споруди
1166
1113

112
1166
1225
машини та обладнання
630
700
263

893
700
транспортні засоби
667
672

12
667
684
інші




0
0
2. Невиробничого призначення: 
97
92
0
0
97
92
будівлі та споруди
97
92


97
92
машини та обладнання




0
0
транспортні засоби




0
0
інші




0
0
Усього 
2560
2577
263
124
2823
2701
Опис
Всi активи товариства знаходяться за мiсцем розташування товариства- м.Вiнниця, вул. Тарногородського б. 48, володiння здiйснюється на постiйнiй основi. За 0,5 км від виробничої бази  ПАТ "ВУМІАБ" знаходиться підсобне господарство, територія якого складає 9,77га.
 Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2012 року склала 5957 тис. грн. Сума нарахованого зносу 3256 тис грн. Ступінь зносу основних засобів складає 54,7%. У звітному роц іпридбання основних засобів не відбувалось, проводилось лише поліпшення та ремонтування наявних основних засобів на загальну суму 197,7 тис. грн. У звітному році оформлено у власність Товариства екскаватор JS - 220, який знаходився у лізингу. Списанняраніше визнанихосновних засобівабоїхсуттєвого компонентазбалансувідбуваєтьсяприїхвибуттіабоу випадку, якщоумайбутньому не очікуєтьсяотримання економічних вигод відвикористанняабо вибуттяданогоактиву. Дохід або витрата, що виникають урезультаті списанняактиву(розраховані якрізниця міжчистими надходженнями від вибуттяібалансовою вартістю активу), включаються до складуінших доходів/(витрат) звітупро сукупний дохідза той звітнийрік, уякомувизнанняактивубуло припинено. 
Амортизація активуочинається, коли він стає придатним для використання, тобто коли розташування і стан активу забезпечують його використання у відповідності з намірами керівництва організації. Амортизація активу припиняється з припиненням його визнання. Амортизація не припиняється, коли настає застій активу або він виводиться з активного використання і призначається для вибуття, крім випадку, коли він уже повністю амортизований.
Ліквідаційна вартість і терміни корисного використання активів переглядаються і по мірі необхідності коректуються на кожну балансову дату.
Амортизація інших основних засобів розраховується прямолінійним методом для того, щоб розподілити переоцінену вартість активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості протягом таких строків корисної експлуатації:
- Будівлі                                                  15-20 років
- Виробниче обладнання                         4-5 років
- Транспортні засоби                                 5  років
- Інші активи                   2- 5 років

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
1
2
3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 
-155
877
Статутний капітал (тис. грн.) 
507
507
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 
507
507
Опис
Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.
Висновок
Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 662 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 662 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
376,00
X
X
у тому числі:




Довгостроковий банківський кредит Кредитний Договiр №7407К50
04.12.2007
376,00
0,100000
04.12.2010
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
0,00
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
170,00
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0,00
X
X
Інші зобов'язання
X
9204,00
X
X
Усього зобов'язань
X
9750,00
X
X
Опис
Станом на 31.12.2012 року зобов'язання товариства склали 9750 тис.грн, в тому числi: Довгостроковi зобов'язання - 3685 тис.грн, з яких - довгостроковi банкiськi кредити - 376 тис.грн( довгостроковий кредит ПАТ "УКРЕКСIМБАНК", згiдно договору № 7407К50.
Тіло кредитустановило1150,0 тис. грн., отриманий в гривні на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ "Державним Укрексімбанком"" 03 грудня 2007 року, цільовим призначенням якого є оновлення парку машин -придбання баштового крану. Річна відсоткова ставка складала від 18% до 22% річних, з 2011 року - 0,1%.Дата погашення кредиту 04  грудня 2010 року. Обов'язки по кредитному договору забезпечені фінансовою порукою, баштовим краном ПАТ"Вінницьке УМІАБ". Станом на кінець періоду заборгованість становить 376,0 тис.грн.) - iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 3236 тис.грн; Поточнi зобов'язання складають 6065 тис.грн, з яких Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги - 5261 тис.грн; Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв - 33 тис.грн; - з бюджетом - 170 тис.грн; -зi страхування - 104 тис.грн; -з оплати працi - 56 тис.грн; Iншi поточнi зобов'язання - 441 тис.грн. Зобов'язань за цiнними паперами, в тому числi облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, похiдними цiнними паперами а також фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права у звiтному перiодi товариство не мало. Фiнансової допомоги на зворотнiй основi не надавало i не отримувало.
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин
Вид інформації
1
2
3
17.02.2012
17.02.2012
Відомості про проведення загальних зборів
27.04.2012
28.04.2012
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


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
2010
1
0
2
2011
1
0
3
2012
2
1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так (*)
Ні (*)
Реєстраційна комісія 
X

Акціонери 

X
Реєстратор 

X
Депозитарій 

X
Інше (запишіть)
д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

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

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (запишіть)
д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так (*)
Ні (*)
Реорганізація 

X
Внесення змін до статуту товариства 
X

Прийняття рішення про зміну типу товариства 

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства 

X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень 

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

X
Інше (запишіть)
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)
Кількість членів наглядової ради
3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

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)
Комітети у складі наглядової ради не створювались
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)
ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

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

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X

Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (запишіть)
Члени наглядової ради не можуть бути членами правління чи ревізійної комісії
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

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

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

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

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

X
Інше (запишіть)
д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб)
3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
2
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

Загальні збори акціонерів
Засідання наглядової ради
Засідання правління
Члени правління (директор) 
Ні
Ні
Так
Загальний відділ 
Ні
Ні
Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) 
Ні
Ні
Ні
Юридичний відділ (юрист) 
Ні
Ні
Ні
Секретар правління 
Ні
Ні
Ні
Секретар загальних зборів 
Так
Ні
Ні
Секретар наглядової ради 
Ні
Так
Ні
Корпоративний секретар 
Ні
Ні
Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами 
Ні
Ні
Ні
Інше (запишіть) 
Ні
Ні
Ні
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) 
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 
Ні
Ні
Так
Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету 
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та відкликання голови правління 
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та відкликання членів правління 
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради 
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради 
Ні
Так
Ні
Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії 
Так
Ні
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління 
Ні
Ні
Ні
Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради 
Ні
Ні
Ні
Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління 
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 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)
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 (правління) 
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

X
Положення про ревізійну комісію 
X

Положення про акції акціонерного товариства 
X

Положення про порядок розподілу прибутку 

X
Інше (запишіть) 
Положення про порядок виплати дивідендів, Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією щодо діяльності АТ
* 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 ДКЦПФР про ринок цінних паперів 
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності 
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 
Ні
Так
Ні
Ні
Так
Інформація про склад органів управління товариства 
Так
Так
Так
Так
Так
Статут та внутрішні документи 
Так
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 у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)
так
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

Правління або директор

X
Інше (запишіть)
д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

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

Так (*)
Ні (*)
Ревізійна комісія 
X

Наглядова рада 

X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант
X

Перевірки не проводились 

X
Інше (запишіть)
д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так (*)
Ні (*)
З власнї ініціативи 

X
За дорученням загальних зборів 

X
За дорученням наглядової ради
X

За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (запишіть)
д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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



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

Так (*)
Ні (*)
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків
X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)
д/н
* 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)
так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)
так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так (*)
Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень особи

X
Не задовольняли умови договору з особою

X
Особу змінено на вимогу:
 
акціонерів

X
суду

X
Інше (запишіть)
При зміні форми існування акцій з документарної в бездокументарну був розірваний договір із реєстратором та заключено договори із депозитарієм і зберігачем
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий:
Кодекс корпоративного управління відсутній
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)
ні
укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс корпоративного управління відсутній
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 
Кодекс корпоративного управління відсутній

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Товариство не є фiнансовою установою

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.
Товариство не є фiнансовою установою

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.
Товариство не є фiнансовою установою

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.
Товариство не є фiнансовою установою

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Товариство не є фiнансовою установою

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.
Товариство не є фiнансовою установою

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

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

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.
Товариство не є фiнансовою установою

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

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).
Товариство не є фiнансовою установою

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
Товариство не є фiнансовою установою

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
Товариство не є фiнансовою установою

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
Товариство не є фiнансовою установою

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
Товариство не є фiнансовою установою

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
Товариство не є фiнансовою установою

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.
Товариство не є фiнансовою установою

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

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
Товариство не є фiнансовою установою

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

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Товариство не є фiнансовою установою


* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


коди
Дата (рік, місяць, число)
12
12
31
Підприємство
Публічне акцiонерне товариство "Вiнницьке управлiння механiзацiї i автотранспорту будівництва"
за ЄДРПОУ
05465488
Територія
Вінницька область
за КОАТУУ
0510100000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство 
за КОПФГ
230
Орган державного управління
Акціонерні товариства
за СПОДУ
06024
Вид економічної діяльності
Будівництво доріг і автострад
за КВЕД
42.11
Середня кількість працівників (1)


55
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса:
21022, -, м. Вінниця, вул. Тарнагородського 48
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності
v


Баланс

На 31.12.2012

Форма № 1
Код за ДКУД
1801001

Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Нематеріальні активи:



Залишкова вартість
010
12
13
Первісна вартість
011
32
32
Накопичена амортизація
012
(20)
(19)
Незавершені капітальні інвестиції
020


Основні засоби:



Залишкова вартість
030
2823
2701
Первісна вартість
031
5774
5957
Знос
032
(2951)
(3256)
Довгострокові біологічні активи:



справедлива (залишкова) вартість
035


первісна вартість
036


накопичена амортизація
037


Довгострокові фінансові інвестиції:



які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040


Інші фінансові інвестиції
045
5903
5903
Довгострокова дебіторська заборгованість
050


Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
055
0
0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
056


Знос інвестиційної нерухомості
057


Відстрочені податкові активи
060
3
3
Гудвіл
065


Інші необоротні активи
070


Гудвіл при консолідації
075


Усього за розділом I
080
8741
8620
II. Оборотні активи



Виробничі запаси
100
255
278
Поточні біологічні активи
110


Незавершене виробництво
120
4

Готова продукція
130
2

Товари
140


Векселі одержані
150


Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:



чиста реалізаційна вартість
160
412
683
первісна вартість
161
451
715
резерв сумнівних боргів
162
(39)
(32)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



з бюджетом
170


за виданими авансами
180
6
9
з нарахованих доходів
190


із внутрішніх розрахунків
200


Інша поточна дебіторська заборгованість
210
10
2
Поточні фінансові інвестиції
220


Грошові кошти та їх еквіваленти:



в національній валюті
230
8
2
у тому числі в касі
231


в іноземній валюті
240
1
1
Інші оборотні активи
250
9

Усього за розділом II
260
707
975
III. Витрати майбутніх періодів
270


IV. Необоротні активи та групи вибуття
275


Баланс
280
9448
9595
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Статутний капітал
300
507
507
Пайовий капітал
310


Додатковий вкладений капітал
320


Інший додатковий капітал
330


Резервний капітал
340
74
74
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
296
(736)
Неоплачений капітал
360


Вилучений капітал
370


Накопичена курсова різниця
375


Усього за розділом I
380
877
-155
Частка меншості
385


II. Забезпечення таких витрат і платежів



Забезпечення виплат персоналу
400


Інші забезпечення
410


Вписуваний рядок - сума страхових резервів
415


Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва
416


Цільове фінансування (2)
420


Усього за розділом II
430
0
0
III. Довгострокові зобов`язання



Довгострокові кредити банків
440
571
376
Інші довгострокові фінансові зобов`язання
450
3236
3236
Відстрочені податкові зобов`язання
460


Інші довгострокові зобов`язання
470
141
73
Усього за розділом III
480
3948
3685
IV. Поточні зобов`язання



Короткострокові кредити банків
500


Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510


Векселі видані
520


Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
3420
5261
Поточні зобов`язання за розрахунками:



з одержаних авансів
540
62
33
з бюджетом
550
299
170
з позабюджетних платежів
560


зі страхування
570
79
104
з оплати праці
580
46
56
з учасниками
590


із внутрішніх розрахунків
600


Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
605


Інші поточні зобов`язання
610
717
441
Усього за розділом IV
620
4623
6065
V. Доходи майбутніх періодів
630


Баланс
640
9448
9595

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)
0


Примітки:
Станом на 31.12 2011 року на балансi пiдприємства знаходиться по первiснiй вартостi основних засобiв на суму - 5957 тис. грн., сума зносу становить - 3256 тис. грн., залишкова вартiсть - 2701 тис. грн. Списанняраніше визнанихосновних засобівабоїхсуттєвого компонентазбалансувідбуваєтьсяприїхвибуттіабоу випадку, якщоумайбутньому не очікуєтьсяотримання економічних вигод відвикористанняабо вибуттяданогоактиву. Дохід або витрата, що виникають урезультаті списанняактиву(розраховані якрізниця міжчистими надходженнями від вибуттяібалансовою вартістю активу), включаються до складуінших доходів/(витрат) звітупро сукупний дохідза той звітнийрік, уякомувизнанняактивубуло припинено. 
Амортизаціяактивупочинається, коливінстаєпридатним для використання,тобтоколирозташуванняістанактивузабезпечуютьйоговикористанняу відповідності знамірамикерівництваорганізації. Амортизаціяактивуприпиняється з припиненнямйоговизнання. Амортизаціяне припиняється, колинастаєзастійактивуабовінвиводиться зактивного використанняіпризначається длявибуття, крімвипадку, коливінужеповністюамортизований.
Ліквідаційна вартість і терміни корисного використання активів переглядаються і по мірі необхідності коректуються на кожну балансову дату.
Земельні ділянки не підлягають амортизації. Амортизація інших основних засобів розраховується прямолінійним методом для того, щоб розподілити переоцінену вартість активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості протягом таких строків корисної експлуатації. Станом на 31 грудня 2012 року на балансi пiдприємства облiковуються нематерiальнi активи по первiснiй вартостi на суму - 32 тис. грн., накопичена амортизацiя - 19 тис. грн., залишкова вартiсть - 13 тис. грн. Станом на 31 грудня 2011 року та на дату звiтностi 31.12.2012 р. на балансi товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств на суму 5903 тис. грн. На дату балансу запаси становлять 278 тис. грн. Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на дату балансу в нацiональнiй валютi становить 2 тис. грн., в iноземнiй валютi- 1 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами на дату балансу дорiвнює 9 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить - 2 тис. грн. Сума витрат майбутнiх перiодiв на дату балансу не рахується. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу становить 5261 тис. грн., загальна сума поточних зобов'язань складає - 804 тис. грн. Загальна сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2012 року становить - 3685 тис. грн., в тому числi довгостроковi кредити банкiв 376 тис. грн., iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 3236 тис. грн., iншi довгостроковi зобов'язання - 73 тис. грн. На звітну дату заявлений та повнiстю сплачений Статутний капiтал становить 507200 грн. i подiлений на 2028800 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25грн. На протязi звiтного року змiни Статутного капiталу не проводились та додатковий випуск акцiй не здiйснювався. Резервний капiтал становить  74 тис. грн..
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Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
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за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

За 2012 р.

Форма № 2
Код за ДКУД
1801003

І. Фінансові результати
Стаття
Код рядка
За звітній період
За попередній період
1
2
3
4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
3855

Податок на додану вартість
015
(642)

Акцизний збір
020



025


Інші вирахування з доходу
030


Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
3213
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
(3893)

Валовий:



               прибуток
050


               збиток
055
(680)

Інші операційні доходи
060
959

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
061


Адміністративні витрати
070
(677)

Витрати за збут
080


Інші операційні витрати
090
(596)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
091


Фінансові результати від операційної діяльності:



               прибуток
100


               збиток
105
(994)

Доход від участі в капіталі
110


Інші фінансові доходи
120


Інші доходи (1)
130
20

Фінансові витрати
140
(58)

Втрати від участі в капіталі
150


Інші витрати
160


Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165


Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:



               прибуток
170


               збиток
175
(1032)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
176


У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
177


Податок на прибуток від звичайної діяльності
180


Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185


Фінансові результати від звичайної діяльності:



               прибуток
190


               збиток
195
(1032)

Надзвичайні:



               доходи
200


               витрати
205


Податки з надзвичайного прибутку
210


Частка меншості
215


Чистий:



               прибуток
220


               збиток
225
(1032)

Забезпечення матеріального заохочення
226



(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)
0


II. Елементи операційних витрат
Найменування показника
Код рядка
За звітній період
За попередній період
1
2
3
4
Матеріальні затрати
230
1376

Витрати на оплату праці
240
636

Відрахування на соціальні заходи
250
234

Амортизація
260
307

Інші операційні витрати
270
2265

Разом
280
4818
0
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
Код рядка
За звітній період
За попередній період
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
300
2028800,00000
2028800,00000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
2028800,00000
2028800,00000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320
(0,51000)
0,00000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
330
(0,51000)
0,00000
Дивіденди на одну просту акцію
340
0,00000
0,00000

Примітки:
У звітному році Товариство не отримало прибутоквідреалізаціїпослуг основної діяльності та іншої діяльності,у зв'язку з :
-зростанням  цін на ПММ та будівельні матеріали;
-відсутність довготривалих будівельних контрактів;
-зменшенням ринків збуту будівельних послуг.
Валовий прибутокТовариствозарік, що закінчився 31 грудня 2011 року склав 361 тис. грн. А зарік, що закінчився 31 грудня2012 року,Товариство отримало збиток в сумі 680 тис.грн.Адміністративні витрати зрослипорівняноз минулим рокомз485 тис.грнзарік, що закінчився 31 грудня2011 року до677 тис. грн.зарік, що закінчився 31 грудня2012 року,відображуючи зростаннявитратназаробітну платуадміністративного персоналуз67тис. грн. до133тис. грн.ібанківських послуг з10тис. грн. до14тис. грн., витрат на відрядження з 12 тис.грн до 31 тис.грн., використання  матеріалів та послуг - з 352 тис.грн. до 430,3 тис.грн.Інші операційні доходиТовариствазрослина8% до959 тис. грн.зарік, що закінчився 31 грудня2012 року з883 тис. грн.зарік, що закінчився 31 грудня2011 року.Цезростання пов'язане, головним чином, зі зростанням обсягів реалізації ТМЦ та здача нерухомості в оренду.Фінансові витратиТовариствазнизилисяна80% до58 тис. грн.зарік, що закінчився 31 грудня2012 року з291 тис. грн.в 2011 році. Цезниження пов'язанеголовним чиномзі закінченням строку  дії договору фінансової оренди в липні 2012 року.Товариство отримало чистий прибутокзаперіоддіяльності в 2011 році в сумі 697 тис. грн. в основному за рахунок реалізації (вилучення) автомобілів згідно договору фінансового лізингу.Зарік, що закінчився31 грудня 2012Товариство отримало збиток,в сумі 1032 тис. грн.головним чиному зв'язку із зростаннямцін на пально-мастильні та інші матеріали,послуги, штрафних санкцій та пені за розстрочку та несвоєчасну сплату платежів до бюджету,пенсійного фонду.
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Звіт про рух грошових коштів

За 2012 р.

Форма № 3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності



Надходження від: 



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
4115

Погашення векселів одержаних
015


Покупців і замовників авансів
020


Повернення авансів
030


Установ банків відсотків за поточними рахунками 
035


Бюджету податку на додану вартість
040


Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
045


Отримання субсидій, дотацій
050


Цільового фінансування
060
1

Боржників неустойки (штрафів, пені)
070


Інші надходження 
080
159

Витрачання на оплату:



Товарів (робіт, послуг)
090
(1983)
(     )
Авансів
095
(     )
(     )
Повернення авансів
100
(5)
(     )
Працівникам
105
(554)
(     )
Витрат на відрядження
110
(346)
(     )
Зобов'язань з податку на додану вартість
115
(289)
(     )
Зобов'язань з податку на прибуток
120
(1)
(     )
Відрахувань на соціальні заходи
125
(295)
(     )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
130
(24)
(     )
Цільових внесків
140
(     )
(     )
Інші витрачання
145
(43)
(     )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
150
735
0
Рух коштів від надзвичайних подій
160


Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
735
0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності



Реалізація:



 фінансових інвестицій
180


 необоротних активів
190


 майнових комплексів
200


Отримані:



 відсотки
210


 дивіденди
220


Інші надходження
230


Придбання:



 фінансових інвестицій
240
(     )
(     )
 необоротних активів
250
(83)
(     )
 майнових комплексів
260
(     )
(     )
Інші платежі
270
(     )
(     )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280
(83)
0
Рух коштів від надзвичайних подій
290


Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
(83)
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності



Надходження власного капіталу
310


Отримані позики
320
5

Інші надходження
330


Погашення позик
340
(304)
(     )
Сплачені дивіденди
350
(     )
(     )
Інші платежі
360
(359)
(     )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370
(658)
0
Рух коштів від надзвичайних подій
380


Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
(658)
0
Чистий рух коштів за звітний період
400
(6)
0
Залишок коштів на початок року
410
9

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420


Залишок коштів на кінець року
430
3
0

Примітки:
Чистий потікгрошових коштіввідопераційноїдіяльності
Чистий потікгрошових коштіввідопераційної діяльності збільшився з 719 тис. грн.зарік, що закінчився 31 грудня2011 року,в порівнянні знадходженняму розмірі735 тис. грн.зарік, що закінчився 31 грудня 2012року.Збільшенняв 2012 роціголовним чиномпов'язане зізбільшенням обсягів основного виду виробництва - будівельно-монтажних робіт та інших операційних доходів (операційна оренда). Зросла  дебіторська заборгованість :  станомна 31 грудня 2012 рокубалансова вартість якої складає683 тис. грн., в порівнянні з412тис. грн.на31 грудня попереднього року. Дебіторська заборгованість зросла на 66% .
Чистий потікгрошових коштіввідінвестиційної діяльності
Чистий потікгрошових коштіввідінвестиційної діяльностіТовариствазріс до83 тис. грн. зарік, що закінчився 31 грудня2012 року,в порівнянні звитратамиу розмірі0 тис. грн.зарік, що закінчився 31 грудня 2011 року.Зростанняв 2012 роціголовним чиномпов'язаноз суттєвими  інвестиційними витратами на придбання обладнання в порівнянні з 2011 роком.
Чистий потікгрошових коштів від фінансовоїдіяльності
Чистий потікгрошових коштів від фінансовоїдіяльностітовариства знизився до658 тис.грнзарік, що закінчився 31 грудня2012 року,в порівнянні знадходженняму розмірі712 тис.грн.зарік, що закінчився 31 грудня 2011 року.Відтік в 2012 роціголовним чиномпов'язаний зізменшенням отриманих позик.
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Звіт про власний капітал

За 2012 р.

Форма № 4
Код за ДКУД
1801005

Стаття
Код
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Залишок на початок року
010
507


1506
74
(1210)


877
Коригування: 










Зміна облікової політики
020



(1506)

1506


0
Виправлення помилок
030








0
Інші зміни
040








0
Скоригований залишок на початок року
050
507
0
0
0
74
296
0
0
877
Переоцінка активів: 










Дооцінка основних засобів
060








0
Уцінка основних засобів
070








0
Дооцінка незавершеного будівництва
080








0
Уцінка незавершеного будівництва
090








0
Дооцінка нематеріальних  активів
100








0
Уцінка нематеріальних  активів
110








0

120








0
Чистий прибуток (збиток) за звітній період
130





(1032)


(1032)
Розподіл прибутку: 










Виплати власникам (дивіденди)
140








0
Спрямування прибутку до статутного капіталу
150








0
Відрахування до резервного капіталу
160








0

170








0
Внески учасників: 










Внески до капіталу
180








0
Погашення заборгованості з капіталу
190








0

200








0
Вилучення капіталу: 










Викуп акцій (часток)
210








0
Перепродаж викуплених акцій (часток)
220








0
Анулювання викуплених акцій (часток)
230








0
Вилучення частки в капіталі
240








0
Зменшення номінальної вартості акції
250








0
Інші зміни в капіталі:










Списання невідшкодованих збитків
260








0
Безкоштовно отримані активи
270








0

280








0
Разом змін в капіталі
290
0
0
0
0
0
(1032)
0
0
(1032)
Залишок на кінець року
300
507
0
0
0
74
(736)
0
0
(155)

Примітки:
На звітну дату заявлений та повнiстю сплачений Статутний капiтал Товариства становить 507200 грн. i подiлений на 2028800 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25грн. На протязi звiтного року змiни Статутного капiталу не проводились та додатковий випуск акцiй не здiйснювався. 
Iнший додатковий капiтал на дату балансу відсутній, зміна Іншого додаткового капіталу пов?язана із зміною облікової політики., резервний капiтал на дату балансу становить - 74 тис. грн., зміни резервного капіталу у звітному періоді не відбувалось. У вiдповiдностi до Статуту, органами управлiння та контролю товариства є: -- Загальнi збори акцiонерiв; -- Наглядова рада; -- Директор; -- Ревiзiйна комiсiя; Права органам керiвництва надано у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України.



Керівник


Сегеда Олександр Григорович


Головний бухгалтер


Вiт Надiя Миколаївна
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII





28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)


ПРИМІТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тисячах грн.)

1.	Інформація про створенняТоваристватаїїдіяльність

Фінансовийрікпочинається 01січня щорічноітриваєдо 31 груднящорічно. Данафінансова звітністьє публічною ідоступнадляознайомленняза адресою: власна  сторінка :http://www.vumia.com.ua  .Електронна поштова адреса :vumia@vn.ua.
Вінницьке управління механізації і автотранспорту  (УМіА) створено в квітні 1979року в складі міжобласного будівельно-монтажного тресту  "Західелеватормлинбуд".  З квітня 1997 року  воно функціонує як відкрите акціонерне товариство (ВАТ "В УМіА"). 
Вінницьке  УМіА брало участь у будівництві різних об'єктів агропромислового призначення: елеваторів, комбінатів хлібопродуктів, корівників, комбікормових заводів, зерносховищ. Крім того, УМіА приймало участь у будівництві житла, шкіл, дитячих дошкільних закладів для відселенців з Чорнобильської зони в Київську область. 
Будівництво вказаних вище об'єктів проводилось в Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Закарпатській, Черкаській, Чернівецькій, Житомирській та Київській областях  України.   
ВАТ "В УМіА" спільно з компанією BechtelNational (США) виконувало роботи з демонтажу та утилізації споруд ракетних установок, з корпорацією "MorrisonKnudsen" (США) брало участь у будівництві комплексу споруд  для прийому та зберігання  ракет. На спільній Українсько - австрійській фірмі "Поділля ОБСТ" УМіА проводило роботи з будівництва заводу фруктових концентратів. Крім того, УМіА  брало участь у реструктуризації шахт Донецького регіону та будівництві деревообробного заводу з польською фірмою "Барлінек", приймало участь у будівництві та реконструкції доріг і трамвайно - тролейбусних  ліній  в м. Вінниці, а також  у роботах із закриття Чорнобильської АЕС.

В 2003 - 2005 роках ВАТ "ВУМіА" виконувало великий обсяг земляних робіт на будівництві автомобільної дороги навколо м. Чернівці, приймало участь в капітальному ремонті мостового переходу через річку Мурафа в пгт. Чернівці, а також приймало  участь у будівництві дороги Одеса - Київ. 

В 2008 - 2009 роках ВАТ "В УМіА"  приймало  активну участь по ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося 23-27 липня 2008 року у Чернівецькій  області:

"	з   серпня   2008 року по березень 2009 року на об'єкті "Капітальний  ремонт автомобільної дороги О26101 Селятин - Шепіт, км 2+850 - км 3+200" виконані  роботи загальним обсягом 2 434,867 тис. грн.   із задовільною якістю і згідно виділених державою коштів. При цьому виконувалися  земляні та берегоукріплювальні роботи з розчисткою пойми  річки  Сучава;
"	з  вересня   по грудень 2008 року  на об'єкті "Поточний   ремонт автомобільної дороги місцевого значення С260806 Шепіт - Яловець " виконані  роботи загальним обсягом 889,445 тис. грн.   із задовільною якістю і згідно виділених державою коштів. При цьому виконувалися  земляні роботи  з розчисткою пойми  річок Білий Черемош і Яловичорка в Путильському районі.
"	з 01 червня 2012 року ВАТ "Вінницьке УМіА" перейменовано в ПАТ "Вінницьке УМІАБ" згідно чинного законодавства та рішення загальних  зборів акціонерів. 

На теперішній час ПАТ "ВУМІАБ" бере участь у будівництві житла, торгово - розважальних комплексів, торгово - сервісних центрів, об'єктів промислового призначення, автозаправочних станцій, автомобільних доріг. 

ПАТ "ВУМІАБ" весь час виконувало і на сьогоднішній час  виконує великий обсяг  робіт  по перевезенню вантажів  автомобілями  по території України та країн СНД.

ПАТ "ВУМІАБ" має виробничу базу площею 4,012га з розміщеними на ній майстернями, токарним і моторним цехами. Майстерні дають можливість проводити середній ремонт з виготовленням  та комплектацією окремих вузлів і агрегатів, запасних деталей для машин і механізмів.          На території  бази розміщені адміністративно - побутовий корпус, утеплені бокси, криті склади. 
За 0,5 км від виробничої бази  ПАТ " ВУМІАБ" знаходиться підсобне господарство, територія якого складає 9,77га.

Основні види діяльності:

ў	комплекс підготовчих робіт;
ў	земляні роботи, берегоукріплювальні роботи;
ў	перевезення вантажів  автомобілями  по території України та країн СНД;
ў	монтаж конструкцій баштовими,  автомобільними та пневмоколісними кранами;
ў	монтаж і демонтаж баштових,  козлових кранів з укладанням та розбиранням рейкових колій,  установленням та зняттям інвентарних тупикових упорів, вимикаючих лінійок і улаштуванням контурногозаземлення;
ў	надання послуг автомобільними вишками.

Завдяки високій професійності інженерно-технічних робітників та працівників будівельних спеціальностей і  застосуванню сучасних машин і механізмів всі роботи виконувалися і зараз виконуються  якісно та в обумовлені договорами строки.

На балансі ПАТ "ВУМІАБ" знаходяться різноманітні  будівельні машини та механізми, які необхідні для виконання різнобічних будівельно - монтажних робіт.

На теперішній час ПАТ "ВУМІАБ"  надає послуги будівельно - монтажних робіт та автотранспортні послуги по всій території України.

2. Основипідготовкифінансової звітності

Заявапро відповідність

Данафінансова звітністьпідготовлена відповіднодо Міжнароднихстандартівфінансової звітності (МСФЗ), прийнятихЄвропейським Союзом. Данафінансова звітністьзасновананаприпущеннях, викладених в Примітці2.6. 
ПАТ "ВУМІАБ", зареєстрованевУкраїні, ведесвійбухгалтерський обліквідповідно до українських норм. Найогоосновібула підготовленафінансова інформація, і, по мірівказівкикерівництва, скоригованадлядотримання відповідностіМСФЗ.
Припідготовці даноїфінансової звітностікерівництвобазувалосянасвоємукращомузнанні і розумінніМіжнародних стандартів фінансової звітностііінтерпретацій, фактівіобставин, які могли вплинутинадану фінансову звітність.

Основапідготовки

Данафінансова звітністьпідготовленазгідно з принципомоцінкипоісторичнійвартості, за виняткомпереоціненої вартостіосновних засобів. КерівництвоТоваристваприйняло рішенняпредставлятиіоцінюватидану фінансовузвітністьу гривнях длязручності користувачівцієї фінансової звітності.
ВстановленівУкраїніпринципи бухгалтерського обліку тапроцедуривідрізняються від загальноприйнятихвідповідно до МСФЗ. Відповідно, фінансова звітність, якабулапідготовленанаосновівстановленихукраїнськихпринципівбухгалтерського облікудляпідприємств, розташованихвУкраїні, відображаєкоригування,необхіднідля поданняїїу відповідності зМСФЗ.
Положення облікової політики, викладені нижче, послідовнозастосовувалисядо всіх періодів, представленихуданій фінансової звітності.

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011рокуПАТ "ВУМіАБ"готувала фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Ця фінансова звітність є першою попередньою фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ.

МСФЗ 1 вимагає від товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхідний баланс згідно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ. Відповідно до МСФЗ 1, компанії які застосовують у 2013 році, вхідний баланс буде датований 01 січня 2012 року, що є початком першого порівняльного періоду, для включення у фінансову звітність. Відповідно до МСФЗ 1, компанія використовує однакову облікову політику при складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).  

Існує ймовірність внесення коригувань ПАТ "ВУМІАБ" у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 року та попередню фінансову звітність за 2012 рік  під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 року та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена ПАТ "ВУМІАБ" відповідно до концептуальної основи спеціального призначеннядля представлення відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Використанняоцінок

Підготовкацієї фінансової звітностівимагає використаннядостовірнихобліковихоцінок. Також, відкерівництвавимагаєтьсявинесеннясвоїхоціночних судженьупроцесі застосуванняобліковоїполітики. Сфери, якіпередбачають більшвисоку ступіньсудженняабоскладності, абосфери, деоцінкиіпрофесійні судженняє суттєвимидляфінансовоїзвітності, викладеніуПримітці4.


Переведенняіноземнихвалют

Операціїісальдовіноземній валюті

Операціївіноземній валютіспочаткувраховуютьсяТовариствомвїхфункціональнійвалюті за курсом, чиннимнадатуоперації.
Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються за курсом функціональної валюти, що діє на звітну дату. 
Всі курсові різниці включаються до звіту про сукупний дохід, Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної вартості в іноземній валюті, перераховуються за курсами, що діяли на дату здійснення первинних угод. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за курсами, які діяли на дату визначення справедливої вартості.

Основнікурсиобмінувалют, яківикористовувалисяприпідготовці даноїфінансової звітності, представлені таким чином:

Основні курси обміну валют , які використовувалися при підготовці даної звітності

Валюта	31 грудня 2011	31 грудня 2012
EU/UAH	49,08/505,43	49,08/517,16


Принципбезперервностідіяльності

Данафінансова звітністьпідготовленавиходячи зприпущення безперервностідіяльності, відповідно до якогореалізаціяактивівіпогашеннязобов'язаньвідбуваєтьсявходізвичайної діяльності. ЗворотністьактивівТовариства, атакожїїмайбутніоперації, можуть піддаватисяістотному впливунинішніхімайбутніх економічнихумов. КерівництвоТовариствавважає, що унеї єнадійний доступ до ресурсівфінансування, що сприяє підтримціопераційної діяльностіТовариства. Данафінансовазвітність немістить будь-якогокоригування,якенеобхідно було б провестивтому випадку, якщобТовариствоне моглопродовжитиподальше здійсненняфінансово-господарської діяльностізгідно з принципомбезперервностідіяльності. 


3.Основні положення облікової політики

Основні засоби

Станом на 01 січня 2011 року Товариством не здійснено оцінку об'єктів основних засобів та оцінена вартість прийнята за умовно первісну вартість. У разі відсутностіданих про ринкову вартістьосновних засобіву зв'язку зі специфікоювисокоспеціалізованоговиробничогота іншого обладнання, такі об'єктиоцінюються завитратамина придбанняу відповідності з поточнимиумовами, ікоригуютьсянавідсоток зносу. 
Подальшівитративключаються до балансової вартостіактивуабовизнаютьсяабовизнаютьсяякокремийактивуразі, якщо існує ймовірність отриманняпідприємствоммайбутніх економічних вигодісобівартістьоб'єктаможебутидостовірно оцінена. Визнання балансової вартостізаміщеноїчастини об'єкта основних засобів, припиняється. Іншівитрати, втому числівитратинапоточний ремонтітехнічне обслуговування, відображаються узвітіпро сукупний дохіду томуфінансовомуперіоді, вякому були виконані.
Списанняраніше визнанихосновних засобівабоїхсуттєвого компонентазбалансувідбуваєтьсяприїхвибуттіабоу випадку, якщоумайбутньому не очікуєтьсяотримання економічних вигод відвикористанняабо вибуттяданогоактиву. Дохід або витрата, що виникають урезультаті списанняактиву(розраховані якрізниця міжчистими надходженнями від вибуттяібалансовою вартістю активу), включаються до складуінших доходів/(витрат) звітупро сукупний дохідза той звітнийрік, уякомувизнанняактивубуло припинено. 
Амортизаціяактивупочинається, коливінстаєпридатним для використання,тобтоколирозташуванняістанактивузабезпечуютьйоговикористанняу відповідності знамірамикерівництваорганізації. Амортизаціяактивуприпиняється з припиненнямйоговизнання. Амортизаціяне припиняється, колинастаєзастійактивуабовінвиводиться зактивного використанняіпризначається длявибуття, крімвипадку, коливінужеповністюамортизований.
Ліквідаційна вартість і терміни корисного використання активів переглядаються і по мірі необхідності коректуються на кожну балансову дату.
Земельні ділянки не підлягають амортизації. Амортизація інших основних засобів розраховується прямолінійним методом для того, щоб розподілити переоцінену вартість активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості протягом таких строків корисної експлуатації:

- Будівлі                                                  15-20 років
- Виробниче обладнання                         4-5 років
- Транспортні засоби                                 5  років
- Інші активи                   2- 5 років

Незавершене будівництвовключаєвитрати, безпосередньо пов'язаніз будівництвомосновнихзасобів, атакожвідповідні зміннііпостійнінакладні витрати, пов'язані з будівництвом. Амортизаціяцихактивівпочинаєтьсяз моментуїхготовності до експлуатації. 

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи, які були придбаніокремо, припервинному визнанні оцінюютьсяза початковою вартістю. 
Витратинадослідженнявизначаютьсяяквитратипо міріїх понесення. Витрати, зазнаніприрозробках(витрати на проектування, спорудження, випробування нових абополіпшенихпродуктів, технологійабо систем) визнаються нематеріальним активомтількивразі, якщонематеріальний активгенеруватимемайбутні економічні вигоди, атакожсвоюздатністьдостовірно оцінити витрати, щовідносяться донематеріального активупротягомйогорозробки. Всііншівитратинарозробкивизнаютьсяяквитрати по міріїх понесення. 
Дохід або витратавід списанняз балансунематеріального активувимірюютьсяякрізниця міжчистоювиручкоювідвибуття активуібалансовою вартістю активу, івідображаються у звітіпро сукупний дохідвмоментсписання цьогоактиву з балансу. 
Товариство оцінюєтермін корисного використання, щобвизначити, чи є він певнимчиневизначеним.

Запаси

Запаси оцінюються занайменшою з двох величин: вартістю придбанняічистою вартістюреалізації.
Чиста вартість реалізації визначаєтьсяякпередбачувана ціна продажувходізвичайної діяльності, завирахуванням очікуваних витратназавершення виробництва іоціненихвитратнареалізацію. 
Собівартість запасіввключаєвсівитрати на придбання, витратинапереробкуііншівитрати, зазнаніпридоставцізапасівдоїхтеперішньогомісця розташуванняіприведенняїхвіснуючийстан. Собівартість незавершеного виробництваіготової продукціївключаєсобівартістьсировиниіматеріалів, прямихвитрат на оплату праціііншихпрямихвиробничихвитрат, атакожвідповідну частинувиробничихнакладних витрат, (розраховану напідставізвичайноговикористання виробничих потужностей). 
товариствоперіодичнооцінюєзапасинапредмет наявності пошкоджень, застарілості, повільноїоборотності, зниженнячистої вартості реалізації. Уразіякщотакіподії мають місце, сума, наяку зменшується вартістьзапасів, відображається у звітіпро сукупний дохідвскладі інших витрат.

Грошіігрошові еквіваленти

Грошовікошти та їх еквівалентивключаютьготівкові кошти. Дляцілейзвітупро рух грошових коштів, грошовікошти та їх еквівалентискладаються з грошових коштів згідно з визначенням вище.

Оренда

Визначеннятого, чи є угода угодоюорендоюабоміститьїїознаки, базуєтьсяна сутностіугодинадатуїїздійснення: чи залежитьвиконанняугодивідвикористання конкретного активуабоактивівчипередаєугодаправо на використання активу.

І)Товариствояк орендар

Оренда, колиТовариство беренасебепрактичновсі ризики та вигоди, щозазвичай пов'язані зпереходомправавласності, класифікується як фінансоваоренда. Активи, взятіу фінансову оренду, відображаються у складіосновних засобівз початкудіїорендиза найменшою ізсправедливих вартостей орендованогомайнаінаведеній вартостімінімальних орендних платежів. орендні платежірозподіляються міжвитратамина фінансуванняізменшеннямосновної сумизобов'язання з орендитакимчином, щоб вийшлапостійна ставкавідсоткананепогашену сумузобов'язання. Витратина фінансуваннявідображаютьсябезпосередньовприбутки і збиткиу звітіпро сукупний дохід. 
Орендованіактивиамортизуються протягомстроку корисного використання активу. Однакякщовідсутняобґрунтована впевненість у тому, щодо товаристваперейдеправовласностінаактиввкінці термінуоренди, актив амортизуєтьсяпротягом коротшогоз наступнихперіодів: розрахунковий термінкорисноговикористанняактивуітермін оренди.
Платежіз операційної орендивизначаютьсяяквитрати у звітіпро сукупний дохідрівномірнонапротязі всьоготерміну оренди.

ІІ) Товариствовякості орендодавця

Договори оренди, за якиму Товариствізалишаютьсяпрактичновсі ризики та вигодивідволодіння активом, класифікуютьсяякопераційна оренда. початкові прямівитрати, понесеніприукладеннідоговоруопераційноїоренди, включаються до балансової вартостіпереданого в орендуактивуівизнаються протягом термінуорендинатійжеоснові, щоідохідвідоренди. Умовніплатежіпоорендівизначаютьсявскладі виручкивтому періоді,вякомувонибули отримані. 

Фінансові активи

Початкове визнанняіоцінка

Товариствокласифікуєсвої вкладеннявпайові іборгові цінні паперияк: фінансові активи засправедливих вартостейз відображеннямпереоцінкивприбуткучизбитках, утримувані до погашення інвестиції, доступні дляпродажуфінансові активи, позики та дебіторська заборгованість. Класифікаціязалежитьвідцілей, дляяких були придбаніфінансові активи. Керівництво приймає рішеннящодокласифікаціїприпочатковому визнаннііперевіряє, наскількикласифікаціявідповідає дійсностінакожну звітну дату. 
Фінансові активитовариства включаютьгрошові кошти, торговельнута іншудебіторську заборгованість, інші сумидо отримання,фінансові інструменти, що котуються.
Фінансові активиспочаткувизначаютьсяза справедливою вартістю, збільшеноювразіінвестицій, які не переоцінюютьсяза справедливою вартістючерезприбутокабозбиток, набезпосередньопов'язані знимивитрати по угоді.

Подальша оцінка

Подальша оцінкафінансовихактивівнаступним чиномзалежитьвідїхкласифікації: 

Фінансові активиза справедливою вартістюз відображеннямпереоцінкивприбуткучизбитках

Цякатегоріяфінансових інструментіввключаєвсебе такі видиінструментів: фінансові активи, призначені для торгівлііфінансові активи, щопісляпервинноговизнанняоцінюютьсяпосправедливій вартостізвідображеннямпереоцінкивприбуткучизбитках. Фінансові активикласифікуютьсяякпризначені для торгівлі,якщовони придбаніз метою продажувнайближчомумайбутньому.
Фінансові активи, які переоцінюютьсяза справедливою вартістючерезприбуток або збиток, враховуютьсявзвіті про фінансовий станза справедливою вартістю, азміни справедливої вартостівизначаютьсявскладідоходіввідфінансуваннячивитратзфінансуваннявзвітіпро сукупнийдохід.

Позики та дебіторська заборгованість

Позики та дебіторська заборгованістьєнепохіднимифінансовимиактивамиз фіксованимичиобумовленимиплатежами, що не котуютьсянаактивному ринку. дебіторська заборгованістьвключаєвсебеторговута іншудебіторську заборгованість. Видані позикиє фінансовимиактивами, щовиниклиу товариствівнаслідокнадання коштів позичальнику.
Торговата інша дебіторська заборгованістьпервісно визначаєтьсяза справедливою вартістюідалівраховуєтьсяза амортизованою вартістю, отриманоюза допомогою застосуванняметодуефективної ставки відсотка, за вирахуванням резервусумнівної заборгованості. Резерв на знеціненняторговоїдебіторської заборгованостівизнаєтьсяза наявностіоб'єктивногосвідчення того, щотовариство незможеотримативсісуми заборгованостіпередпідприємствому встановленідоговорами терміни. 
Видані позикиобліковуються за амортизованою вартістюза вирахуванням збитківвід зменшеннякорисності.

Фінансові активи, наявні дляпродажу

Інвестиції, якікерівництвоплануєутримувати протягом невизначеногоперіодучасу, іякі можуть бути проданіуразі потребиполіпшенняпоказникаліквідностічивнаслідоквпливу змінпроцентних ставок, класифікуютьсяякфінансові активи, наявні дляпродажу. Ціактививключаються до складунеоборотних активів, якщотільки товариство не маєявногонаміруутримуватиціактивипротягомперіоду, меншогодванадцяти місяціввідзвітноїдати,якщопродажцихактивівне будевикликанийнеобхідністю збільшенняробочогокапіталу, уразі чоговонибудуть включені до складуоборотних активів. Фінансові активи, наявні дляпродажу, обліковуються за справедливою вартістюз віднесеннямпереоцінкинавласний капітал. 

Припинення визнання

Визнанняфінансовихактивівприпиняється у разі, якщотермін діїконтрактнихправнагрошовіпотокивідфінансового активузакінчується, чиТовариствопередаєвсізначні ризики та вигодивідволодіння активом.

Аванси, виданіта інша дебіторська заборгованість, якане єфінансовим активом

Аванси виданівідображаютьсяза номінальною вартістюза вирахуванням податкунадодану вартістьінакопичених збитків від знецінення, інші оборотні актививідображаютьсяза номінальною вартістюзавирахуваннямнакопичених збитків від знецінення. 
Знеціненняавансів виданихвизнаєтьсяпринаявності об'єктивних свідченьтого, щопогашення всієїсуми заборгованостіне відбудеться у встановлені договором терміни, утому числіприотриманніінформаціїпро істотніфінансові ускладненнядебітора, можливості визнаннядебіторабанкрутомчиймовірностіреорганізаціїдебітора, привідмовівідпостачанняіт.д.

Податки

ПАТ "ВУМІАБ"  зареєстрованевУкраїні та знаходиться на загальній системі оподаткування:

Податокнаприбуток

Витрати з податкунаприбутокявляють собоюсумупоточного та відстроченого податку. 
Витрати з податкунаприбутоквраховуютьсяв якостівитрат або доходіву звіті просукупний дохід, за винятком випадків, коливонивідносятьсядо статей,безпосередньопов'язаних ізіншимсукупним доходом(у цьому випадку, сума податку відноситьсянаіншийсукупний дохід), абоколивонивиникаютьприпервинному визнанніпридбаннякомпанії.
І) Поточний податок на прибуток

Поточніподаткові активи і зобов'язаннязапоточний і попереднійперіоди відображаютьсяза сумою, якупередбачаєтьсясплатитиабовідшкодуватиподатковим органам. Дляобчисленнясумивикористовуютьсяподатковіставкитаподаткове законодавство, чиннеабо по сутіприйнятеназвітну дату, україні, де
товариство здійснює свою діяльністьігенеруєоподатковуваний дохід.

ІІ)Відстрочений податок на прибуток

Відстрочений податок на прибутокрозраховуєтьсябалансовим методомвідносноподаткових збитківперенесенихнамайбутнітатимчасових різниць міжбазою оподаткуванняактивівтазобов'язаньтаїхбалансовою вартістюдляцілейфінансової звітності. Відстрочені податкові зобов'язаннявизнаютьсядлявсіх тимчасових різниць, за винятком:
- коли відстрочене податкове зобов'язаннявиникаєврезультатіпервісного визнання гудвілу, активуабозобов'язання, якевиниклоне внаслідокоб'єднаннябізнесуі, намомент здійснення операції,не робить впливунінабухгалтерський прибуток, ані наоподатковуваний прибутокабо збитки;

Відстрочені податкові актививизнаютьсяза всіматимчасовими різницями,невикористанимиподатковимипільгаминевикористаним податковим збиткам, втіймірі, вякійіснуєзначнаймовірністьтого, щобудеіснуватиоподатковуваний прибуток,протиякогоможуть бути зарахованітимчасові різниці, невикористаніподаткові пільгий невикористаніподаткові збитки, крім випадків, коли:

- відстрочений податковий актив, що відноситься дотимчасових різниць,виникаєврезультатіпервісного визнання активу абозобов'язання, якевиниклоне внаслідокоб'єднаннябізнесу, іякенамоментздійснення операції невпливає нінабухгалтерський прибуток, ані на оподатковуванийприбуток або збиток.

Балансова вартістьвідстрочених податкових активівпереглядаєтьсянакожну звітну датутазнижуєтьсявтіймірі, вякій досягненнядостатнього оподаткованого прибутку, який дозволить використовувативсіабочастинувідстрочених податкових активів, оцінюєтьсяякмалоймовірне. Не визнанівідстроченіподаткові активипереглядаютьсянакожну звітну датутавизнаютьсявтіймірі, вякійз'являєтьсязначна ймовірністьтого, щомайбутнійоподатковуваний прибутокдозволитьвикористовувативідстрочені податкові активи.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за податковими ставками, які, як передбачається, будуть застосовуватися у тому звітному році, в якому актив буде реалізований, а зобов'язання погашено, на основі податкових ставок (та податкового законодавства), які за станом на звітну дату були прийняті або фактично прийняті. 

Податок на додану вартість (ПДВ)

Зобов'язанняплатника ПДВдорівнює загальній суміПДВ, нарахованої протягом звітногоперіоду, тавиникає абонадату відвантаження товарузамовнику, або надату отриманняплатежувідклієнтавзалежності відтого, яка подія сталася раніше. Кредит з ПДВ-цесума, наяку платник податку маєправозменшитисвої зобов'язанняпоПДВу звітному періоді. Правонакредит з ПДВвиникає абонадату здійснення платежупостачальнику, або надату отриманнятовару, взалежності відтого, яка подія відбулося раніше.

Виручка, витратий активи (окрім заборгованостей) визнаютьсяза вирахуванням сумиПДВ, крім випадків, колиподатокнадоданувартість, що виник з купівлі активівабопослуг, не відшкодовуєтьсяподатковим органом; уцьому випадкуПДВвизнаєтьсявідповідно якчастинавитратна придбанняактивуабочастинастатті витрат. Чиста сумаПДВ, що відшкодовуєтьсяподатковим органомабосплачуєтьсяйому, включаєтьсявдебіторськуабокредиторськузаборгованість, відображенувзвіті про фінансовий стан.

Резерви

Резерви визнаються, якщоТовариствомаєпоточнезобов'язання(юридичне або випливає ізпрактики), що виникло в результатіминулої події, відтікекономічних вигод, якийбуде потрібендляпогашенняцьогозобов'язанняєймовірним, іможе бути отримананадійна оцінкасумитакогозобов'язання.
Якщотовариство плануєодержати відшкодуваннядеякої частинивсіхрезервів, відшкодування визнаєтьсяякокремийактив, алетількивтому випадку, колиотримання відшкодуванняне підлягає сумніву. витрата, відноситьсядо резерву, відображається у звітіпро сукупний дохідзавирахуванням відшкодування. Якщовпливтимчасової вартості грошейсуттєвий, резервидисконтуютьсяза поточною ставкоюдо оподаткування, якавідображає, коли це застосовано, ризики, характерні дляконкретногозобов'язання. Якщозастосовуєтьсядисконтування, тозбільшеннярезерву з часомвизнаєтьсяяквитрати на фінансування.

Фінансові зобов'язання

Первісне визнаннятаоцінка

Фінансові зобов'язання, що перебувають у сферідіїМСБО (IAS) 39, класифікуютьсявідповідноякфінансові зобов'язання, переоцінюватиза справедливою вартістючерезприбуток або збиток, кредити і позики. Товариствокласифікуєсвої фінансові зобов'язанняприїхпервинному визнанні.
Фінансові зобов'язаннятовариства включаютьторговутаіншу кредиторськузаборгованість, кредитиіпозики.
Фінансові зобов'язанняпервісновизнаютьсяза справедливою вартістю, збільшеноювразіпозикікредитівнабезпосередньопов'язані з нимивитрати по угоді. 

Подальша оцінка

Подальша оцінкафінансових зобов'язаньнаступним чиномзалежитьвідїхкласифікації:

Фінансові зобов'язання, які переоцінюютьсяза справедливою вартістючерезприбуток або збиток

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістючерезприбуток або збиток, включаютьфінансові зобов'язання, призначенідляторгівлі, іфінансові зобов'язання, віднесені припервинному визнаннівкатегоріюоцінених за справедливою вартістючерезприбуток або збиток.

Кредити і позики

Позикові коштиспочаткувизнаютьсяза справедливою вартістюзобов'язанняза вирахуванням витратнапроведенняоперації, якіпрямовідносятьсядо одержання (випуску) позикових коштів. Вподальшомупозикові коштивідображаються за амортизованою вартістю; будь-якарізниця між сумоюотриманихзасобівісумоюдо погашеннявідображається у складіпроцентнихвитрат протягомперіоду, наякийбулиотриманіпозикові кошти, за методом ефективної ставкивідсотка. 
Позикикласифікуютьсяякпоточні зобов'язанняза винятком тих випадків, колитовариствомаєбезумовнеправовідстрочити погашеннязобов'язання, принаймні, на12 місяціввідзвітної дати.

Припинення визнання

Визнання фінансовогозобов'язанняузвіті про фінансовий станприпиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, аботермін його дії закінчився. 
Якщонаявнефінансове зобов'язаннязамінюється іншимзобов'язаннямпередтимжекредитором, наумовах, що суттєво відрізняються, абоякщоумовинаявногозобов'язаннязначнозмінені, така замінаабозмінивраховуютьсяякприпинення визнанняпервісного зобов'язаннятапочатоквизнанняновогозобов'язання, арізницявїхбалансової вартостівизнаєтьсяу звітіпро сукупнийдоході.

Визнанняприбутку

Прибуток визнаєтьсявтому випадку, якщо отриманняекономічних вигодтовариствомоцінюєтьсяяк вірогідне, якщовиручкаможе бути надійно оцінена, атакожуразі відповідностіспеціальнимкритеріямдлякожноговидудіяльностітовариства, зазначеногонижче. Сума доходу невважаєтьсядостовірнооціненоюдо тих пір, покине будуть дозволенівсіумовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. Усвоїх оцінкахтовариство ґрунтуєтьсянаісторичнихрезультатах, враховуючитиппокупця, типопераціїтаособливіумовикожної угоди. 
Виручкаоцінюєтьсяза справедливою вартістюсуми компенсації, отриманоїабояка підлягаєотриманнюза продаж товарівіпослугвзвичайномуходігосподарської діяльностітовариства. Виручкавідображаєтьсяза вирахуванням податківімитзпродажів, знижоківнутрішньогрупових операцій.

І) Реалізаціяпродукції,ТМЦ

Товариствоздійснюєвиробництвотапродажпродукції, зазначеноївПримітці1.Дохід від продажутоварів,робіт,послугвизнаєтьсявмомент, колитовариство, передаєпродукцію,послуги покупцю, якщоне існуєневиконаного зобов'язання,яке могло бвплинути на прийняттяпродукції,послугпокупцем. Доставка нездійснюється доти, покипродукція небуде відвантаженавзазначеному місці, ризикизастарілостіівтратине будуть передані покупцю, атакождо тих пір, покиоптовикне приймепродукціюзгідно з договоромкупівлі-продажу, не спливутьумовиприйняття, абожу товариствабудутьоб'єктивнідоказитого, щовсікритерії прийняттябули задоволені.

ІІ) Надання послуг

Виручкавід надання послугвизнається, виходячи зістадіїзавершеності робітза кожним договором. Якщофінансовий результатвіддоговоруне можебути достовірно оцінений, виручкавизнаєтьсятількивмежахсуми понесених витрат, які можуть бути відшкодовані.

Витрати за позиками

Витрати на позики,безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвомабовиробництвомактиву, який обов'язково потребуєтривалого періоду часудляйого підготовки до використаннявідповідно до намірівтовариствачи допродажу, капіталізуються як частинапервісної вартостітакогоактиву. Усі інші витратиза позикамивідносятьсянавитратиутому звітному періоді, уякомувонибули понесені.Витрати за позикамимістять у собівиплату відсотківта інші витрати, понесенікомпанієювзв'язкуз позиковими коштами. 
Дохідвідінвестиційної діяльності, отриманий врезультатітимчасовоговкладення отриманих позиковихзасобівдо моментуїхвитрачанняна придбанняоб'єктів капітального будівництва, віднімається звитратна залучення позикових коштів, якіможутьбути капіталізовані. 

Знецінення

Накожну звітну датубалансова вартістьактивівтовариствапереглядаєтьсянапредметвизначеннянаявностіознак знецінення. Уразіякщотакі ознаки існують, проводитьсяоцінкавідшкодовуваноївартостіактиву. Утих випадках, колинеможливооцінитисуму очікуваного відшкодуванняокремогоактиву, товариство оцінюєсуму очікуваного відшкодуванняодиниці, яка генерує грошові потоки, до якої відноситься такийактив. 
Сума  відшкодуваннявизначаєтьсяякнайбільша з двохвеличин: справедливої вартостіактивузавирахуванням витратна продажтавартостійоговикористання. 
Збитки від знецінення визнаютьсяувипадку, якщо балансова вартість активуабоодиниці, що генеруєгрошовіпотоки, (декількох такиходиниць) перевищуєйогосуму очікуваного відшкодування. Втрати від знеціненнявизнаютьсявзвітіпро сукупний дохід.
Ранішевизнані збиткивід знеціненнявідновлюютьсятількиутому випадку, якщо мала місце змінавоцінці, яка використовуваласядлявизначеннясуми очікуваного відшкодуванняактиву, з часуостанньоговизнання збиткувід знецінення. Відновленняобмеженетакимчином, щобалансова вартість активуне перевищуєйогосуму відшкодування, атакожне може перевищуватибалансову вартість, за вирахуваннямамортизації, по якій данийактиввизнавався бу випадку, якщоупопередні роки небув би визнанийзбиток від знецінення. Таке відновленнявартостівизнаєтьсяу звітіпро сукупний дохід, завинятком випадків, колиактиввраховуєтьсяза переоціненою вартістю. Востанньому випадкувідновлення вартостівраховуєтьсяякприріст вартості від переоцінки.

Умовні активиізобов'язання

Умовні зобов'язанняне визнаютьсяу фінансовій звітності. Товаристворозкриваєінформаціюпроумовні зобов'язаннявПримітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коливиконанняумовного зобов'язаннямалоймовірновсилу віддаленостіподії(термін можливогопогашеннябільше12 місяців). 
Товариство постійноаналізуєумовні зобов'язаннянапредметвизначенняймовірності погашенняумовнихзобов'язань. Якщо погашення зобов'язання, якеранішехарактеризувавсяякумовне, стаєймовірним, тоТовариствоу фінансовій звітностівідображаєзабезпеченнязатой період, вякомупогашення даногозобов'язаннясталовірогідним. 
Умовніактиви не визнаютьсяу фінансовій звітності, алерозкриваютьсявПриміткахвтому випадку, якщоіснуєдостатняймовірність отриманнявіднихекономічних вигод.

4. Важливі облікові оцінки та судження

Підготовка попередньої фінансової звітності Товариства вимагає від її керівництва на кожну звітну дату винесення суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають на зазначаються у звітності суми виручки, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття інформації про умовні зобов'язаннях. Проте невизначеність у відношенні цих припущень і оціночних значень може привести до результатів, які можуть вимагати в майбутньому істотних коригувань до балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких приймаються подібні припущення та оцінки.

У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво використовувало наступні судження, оцінки і допущення, що надають найбільш істотний вплив на суми, визнані в звіті про сукупний дохід.

Вартість основних засобів

Товариство не залучалонезалежних оцінювачівз метою визначеннясправедливої вартості основних засобів.Увідношеннічастиниоб'єктів основних засобіввикористовувавсязатратнийметодоцінки, щовикликаний нестачеюпорівнянноїринковоїінформації, обумовленої характером нерухомості. Витратний методоцінкикоректуєтьсяданимидохідного методуоцінки, який заснованийнамоделідисконтованих грошових потоків. Дана модельнайбільш чутливадо ставкидисконтування, атакождо очікуванихпритоківгрошових коштівітемпів зростання, використанихуціляхекстраполяції. СудженняТовариствапривизначенніпоказників, використанихурозрахункахоцінювачів, можутьматизначний впливнаоцінкусправедливої вартості основних засобів, а, отже,наїхбалансову вартість.

Термін корисного використанняосновних засобів

Об'єктиосновних засобів, що належать Товариству, амортизуються з використанням прямолінійногометоду протягом усьоготерміну їх корисного використання, якийрозраховується відповідно добізнес-планівіопераційнихрозрахунківкерівництватоваристващододанихактивів. 
Наоцінкутерміну корисноїслужбиталіквідаційноївартості необоротних активіввпливаютьступіньексплуатаціїактивів, технології їх обслуговування, зміниузаконодавстві, непередбаченіопераційніобставини. КерівництвоТоваристваперіодичноперевіряє правильністьзастосовуванихтермінів корисного використанняактивів. Данийаналіз проводитьсявиходячи зпоточноготехнічногостануактивівіочікуваногоперіоду, протягом якого вонибудутьприносити економічні вигодитоваристві.
Будь-який звищевказанихфакторівможевплинутинамайбутнінорми амортизації, атакожбалансовуталіквідаційну вартістьосновних засобів.

Справедлива вартість фінансових інструментів

Увипадках, колисправедлива вартістьфінансових інструментівіфінансових зобов'язань, визнанихузвітіпро фінансове становище, не може бути визначенанапідставіданихактивнихринків, вонавизначаєтьсяз використаннямметодів оцінки, включаючимодельдисконтованих грошових потоків. В якості вихідних данихдляцихмоделейможливостівикористовуєтьсяінформаціязспостережуванихринків, проте утих випадках, колицене представляєтьсяпрактично здійсненним,потрібна певначасткасудженнядля встановлення справедливоївартості. Судження включаютьобліктакихвихідних данихяк ризикліквідності, кредитний ризик. Зміниу припущенняхщодоцих факторівможуть вплинутинасправедливу вартість фінансових інструментів, відображенуу фінансовійзвітності.

Запаси

На дату складання звітності Товариство оцінює необхідність зменшення балансової вартості запасів до їх чистої вартості реалізації. Оцінка суми знецінення проводиться на основі аналізу ринкових цін подібних запасів, існуючих на дату звіту та опублікованих в офіційних джерелах. Такі оцінки можуть мати значний вплив на балансову вартість запасів. 
Також, на кожну звітну дату, Товариство оцінює товарно-матеріальні запаси на наявність надлишків і застарілості запасів і визначає резерв за застарілими і запасами, що мають повільний оберт. Зміни в оцінці можуть як позитивно, так і негативно вплинути на величину необхідного резерву по застарілим запасам і тим, що мають повільний оберт.




Торгова та інша дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість відображається у звітності по чистій можливій ціні реалізації за вирахуванням резерву по сумнівних боргах. Резерв по сумнівних боргах розраховується на підставі оцінки можливих втрат в існуючих залишках дебіторської заборгованості. При створенні резерву керівництво враховує безліч факторів, включаючи загальні економічні умови, специфіку галузей історію роботи з покупцем. Невизначеності, пов'язані зі змінами фінансового положення покупців, як позитивними, так і негативними, також можуть вплинути на величину і час створення резерву по сумнівних боргах.

Оподаткування

У відношенні інтерпретації складного податкового законодавства, а також сум і термінів отримання майбутнього оподатковуваного доходу існує невизначеність. З урахуванням значного різноманіття операцій товариства, а також специфіки наявних договірних відносин, різниця, яка виникає між фактичними результатами і прийнятих допущеннями або майбутні зміни таких припущень, може спричинити за собою майбутні коригування вже відображених у звітності сум витрат або доходів з податку на прибуток.
Ґрунтуючись на обґрунтованих припущеннях, Товариство створює резерви під можливі наслідки податкового аудиту, проведеного податковими органами країн, в яких вона здійснює свою діяльність. Величина подібних резервів залежить від різних факторів, наприклад, від результатів попередніх аудитів тарізних інтерпретацій податкового законодавства компанією-платником податків і відповідним податковим органом. 
Подібні відмінності в інтерпретації можуть виникнути по великій кількості питань залежно від умов, що переважають у країні, в якій зареєстрована відповідна компанія. 
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаними податковими збитками в тій мірі, в якій є ймовірним отримання оподатковуваного прибутку, проти якої можуть бути зараховані податкові збитки. Для визначення суми відстрочених податкових активів, яку можна визнати в фінансової звітності, на підставі вірогідних термінів отримання та величини майбутнього оподаткованого прибутку, а також стратегії податкового планування, необхідне суттєве судження керівництва.
З 1 січня 2011 року, був прийнятий новий Податковий кодекс України. Податковий кодекс регулює відносини, які розвиваються в процесі прийняття, зміни та скасування податків та зборів в Україні; він містить повний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, процедуру адміністрування податків, платників податків і зборів, їх права та обов'язки, повноваження контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
Прийняття Податкового кодексу повністю змінює систему оподаткування в Україні. Кількість податків зменшується майже в два рази. Протягом декількох років передбачається поступове зниження базових ставок для всіх податкових зборів. Прийнята додаткова ставка з податку на прибуток фізичних осіб. Скасовані положення, що встановлюють процедуру оподаткування, охоплюваного Податковим кодексом. Ці зміни істотно підвищують ризик неправильної інтерпретації прийнятого Податкового кодексу. В Внаслідок майбутніх податкових перевірок, можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть відповідати податковій звітності Товариства. Такі зобов'язання можуть включати самі податки, а також штрафи і пеню, і їх суми можуть бути істотними.

Знецінення активів

Балансова вартість активівТовариствапереглядаєтьсянапредмет виявленняознак, що свідчатьпро наявністьзнеціненнятакихактивів. Якщо які-небудьподіїабозміна обставинсвідчатьпро те, щопоточна вартістьактивівможе виявитисяневідшкодованою, Товариствооцінюєвідшкодовуваньвартістьактивів. Така оцінкапризводить донеобхідностіприйняття низкисудженьщододовгострокових прогнозівмайбутньоївиручкиівитрат, пов'язанихз розглянутимиактивами. Усвоючергу, ціпрогнозиє невизначеними, оскількибудуютьсянаприпущенняхпро рівень попитунапродукціюімайбутніхринкових умов. Наступнійнепередбачені змінитакихприпущень іоцінок,використанихприпроведенні тестівна знецінення, можутьпризвести до іншого результатупопорівнянні зпредставленимуцієї фінансової звітності.


Судові розгляди

КерівництвоТовариствависуваєсуттєві припущенняприоцінцітавідображеннізапасівіризикусхильності впливуумовнихзобов'язань, пов'язаних з поточнимисудовими розглядамиііншиминеврегульованимипозовами, атакожіншимиумовнимизобов'язаннями. Приоцінці ймовірностізадоволеногопозовупротиТовариства абовиникненніматеріальнихзобов'язань, атакожпривизначенні вірогіднихсумостаточних розрахунківабозобов'язань необхіднісудженнякерівництва. Черезневизначеність, властивупроцесуоцінки, фактичні витратиможутьвідрізнятисявід первіснихрозрахунків. Такі попередніоцінкиможутьзмінюватисяпомірі надходженняновоїінформації, отриманоївідвнутрішніхфахівцівТовариства, якщо такі є, абовід третіхсторін, таких, якадвокати. Переглядтакихоцінокможематизначний впливнамайбутні результатиопераційноїдіяльності.

5.Виручка

Виручка товариства складається від продажу, тис. грн.	2012 рік	2011 рік	Зміни, %
Реалізація будівельно-монтажних послуг	2412	1199	201
відсоток в загального обсягу, %	75	43	
Реалізація автопослуг	801	1589	-49
відсоток в загального обсягу, %	25	57	
Всього:	3213	2788	15

6. Собівартість реалізації

Собівартість реалізації була представлена наступним чином:
		
за рік, що закінчився 31 грудня	2012 рік	% від обсягу	2011 рік	% від обсягу	Зміни, %
						
собівартість будівельно - монтажних робіт:				
	Амортизація	228	9	237	20	-4
	ПММ	353	15	58	5	609
	будматеріали	60	2	36	3	167
	Запчастини	94	4	47	4	200
	Інші матеріали	4	0,2	2	0	200
	Послуги	1339	56	67	6	1999
	Відрядження	155	6	92	8	168
	заробітна плата та витрати з нею повязані	382	16	305	25	125
		2615		844		310
собівартість автопослуг:					
	Амортизація	68	8	133	8	-49
	ПММ	493	62	691	43	-39
	будматеріали	18	2	16	1	1
	Запчастини	109	14	114	7	-6
	Інші матеріали	1	0	1	0	0
	Послуги	149	19	303	19	-51
	Відрядження	135	17	92	6	47
	заробітна плата та витрати з нею повязані	305	38	233	15	31
		1278		1583		-19







7.Адміністративні витрати
		
за рік, що закінчився 31 грудня	2 012 рік	2011 рік	Зміни, %
Заробітна плата та витрати з нею повязані	181	91	99
ПММ	49	43	14
Інші матеріали	25	14	79
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів	5	6	-1
Послуги банку	14	10	40
Інші послуги,відрядження	403	321	26
Всього:	677	485	40
8. Витратиназбут 

Витрати на збут	0	0
за рік, що закінчився 31 грудня	2 012 рік	2011 рік	Зміни, %
Заробітна плата та витрати з нею повязані	0	0	0
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів	0	0	0
Витрати на доставку	0	0	0
Реклама, маркетинг 	0	0	0
Інші	0	0	0
Всього:	0	0	0


9.Інші доходи та витрати 
	Доходи	Витрати
за рік, що закінчився 31 грудня	2012 рік	2012 рік
  Інші операційні доходи і витрати	959	596
Операційна оренда активів	152	
Операційна курсова різниця		
Реалізація інших оборотних активів	432	342
Штрафи, пені, неустойки		238
Інші операційні доходи і витрати	375	16
у тому числі:	Х	
 Інші фінансові доходи і витрати		Х
Дивіденди		
Проценти	Х	58
Інші фінансові доходи і витрати	20	
 Інші доходи і витрати		
Неопераційна курсова різниця		
Списання необоротних активів	Х	
Інші доходи і витрати		


10. Витратипоамортизації

Витрати по амортизації основних засобів та нематеріальних активів	
		
за рік, що закінчився 31 грудня	2012 рік	2011 рік
Загальновиробничі витрати	229	238
Адміністративні витрати	5	6
Автотранспортне допоміжне виробництво	68	133
Невиробничі	5	6
	307	383



11. Витратиназаробітну плату

Витрати на заробітну плату		
за рік, що закінчився 31 грудня	2012 рік	2011 рік
		
Заробітна плата виробничого персоналу та повязані з нею витрати	384	313
Заробітна плата адміністративного персоналу та повязані з нею витрати	180	90
Заробітна плата персоналу автотранспортної діл. та повязані з нею витрати	306	224
	870	627


12. Фінансові(витрати) /доходи

За рік, що закінчився 31 грудня	2012 рік	2011 рік
Відсотковий дохід з банківських депозитів	0	0
Відсоткові витрати за кредитами і позиками	(58)	(291)
Всього фінансові витрати, нетто	(58)	(291)


13.	(Витрати) /доходиз податку на прибуток

Податок на прибуток	
за рік, що закінчився 31 грудня	2012 рік
	
	
Поточний податок на прибуток	0
Відстрочені податкові активи:	
     на початок звітного року	3
     на кінець звітного року	3
Відстрочені податкові зобов'язання:	
     на початок звітного року	0
     на кінець звітного року	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	0
у тому числі:	
поточний податок на прибуток	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	0

З 1 січня 2011рокубувприйнятий новий Податковий кодексУкраїни. Згідно з новим кодексом, ставкаподаткунаприбутоквнаступних періодахбудещорічнозменшуватисяз25% до 16%. Дляцілейрозрахунку відстроченогоподатку, що випливає з довгостроковихстатей, ставкизастосовувалисяу відповідності з новимиставками, передбаченимиПодатковим кодексом.











14.	Основнізасобистаном на 31.12.2012 року

Групи основних засобів	Залишок на початок року	Надійшло за рік	Вибуло за рік	Нараховано амортизації за рік	Залишок на кінець року
	 первісна (переоц
нена) вартість	амортизація		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоці-
нена) вартість	знос
Земельні ділянки								0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	2237	975	12			70	2249	1045
Машини та обладнання	2844	1401	15	1	1	208	2858	1608
Транспортні засоби	683	565	33			28	716	593
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	5	5		1	1		4	4
Інші основні засоби			125			1	125	1
Малоцінні необоротні матеріальні активи	5	5					5	5
Інші необоротні матеріальні активи								
Разом	5774	2951	185	2	2	307	5957	3256



								
Основні засоби станом на 31.12.2011 року			
	первісна вартість	амортизація	ступінь зносу, %
Земельні ділянки			
Будинки, споруди та передавальні пристрої	2237	975	44
Машини та обладнання	2844	1401	49
Транспортні засоби	683	565	83
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	5	5	100
Тварини	0	0	
Інші основні засоби			
Малоцінні необоротні матеріальні активи	5	5	100
Інші необоротні матеріальні активи	0	0	
	5774	2951	51



Основні засоби станом на 31.12.2012 року			
	первісна вартість	амортизація	ступінь зносу, %
Земельні ділянки	0		
Будинки, споруди та передавальні пристрої	2249	1045	46
Машини та обладнання	2858	1608	56
Транспортні засоби	716	593	83
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	4	4	100
Тварини	0	0	
Інші основні засоби	125	1	1
Малоцінні необоротні матеріальні активи	5	5	100
Інші необоротні матеріальні активи	0	0	
	5957	3256	55

 Основнізасоби(продовження)

Справедлива вартість основних засобів товариства не  була оцінена. Справедлива вартість окремих об'єктів основних засобів оцінювалася на підставі застосування витратного та дохідного підходів.
Витратний підхід передбачає визначення поточної вартості витрат на відтворення або заміщення об'єкта оцінки з їх подальшим коригуванням на суму зносу (знецінення). На підставі застосування даного підходу справедлива вартість деяких об'єктів основних засобів була визначена в сумі вартості заміщення даних об'єктів. Порівняльний підхід базується на аналізі цін продажу і пропозиції аналогічних об'єктів основних засобів з урахуванням відповідних коригувань на відмінності між об'єктами порівняння та об'єктом оцінки. На підставі застосування даного підходу справедлива вартість об'єктів основних засобів визначалася на підставі їх ринкової вартості.
Станомна 31 грудня2012 року,банківська позикабули забезпеченаосновнимизасобаминаступнимчином: 

Залишкова вартість основних засобів переданих в заставу - 396 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів переданих в оренду - 38 тис. грн.
Кількість об'єктів основних засобів повністю зношених - 0


15.	Нематеріальні активи
за 2012 рік						
Групи нематеріальних активів	Залишок на початок року первісна (переоці-
нена) вартість	накопичена амортизація	Надійшло 
за рік	Нараховано амортизації за рік	Залишок на кінець року первісна (переоці-
нена) вартість	накопичена амортизація
Права користування майном	18	6		-1	18	5
Права на об'єкти промислової власності	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	14	14			14	14
Разом	32	20		-1	32	19
Гудвіл	0				0	
						
						
Ступінь використання нематеріальних активів:
						
станом на 31 грудня	2012	2011
Групи нематеріальних активів	Залишок на кінець року первісна (переоці-
нена) вартість	накопичена амортизація	Ступінь використання, %	Залишок на початок року первісна (переоці-
нена) вартість	накопичена амортизація	Ступінь використання, %
Права користування майном	18	5	28	18	6	33
Права на об'єкти промислової власності	0			0		
Авторське право та суміжні з ним права	14	14	100	14	14	100
Разом	32	19	59	32	20	62


						
16.	Інші фінансові інвестиції  
на 31 грудня		2012 рік	2011 рік
Корпоративні права підприємств всього:	
	5903	5903

на 31.12.2012 року в тому числі:

1)ТОВ "Інвестиційна компанія "Інвестмен Капітал"-товар        -  1326,5
Код ЄДРПОУ 35297778, частина у статутному капіталі-0,2791568%,дата внесення- грудень 2009р.;

2)ПП "ПРАЙМ-ФРУТ Україна"- грошові кошти, однорідні вимоги-3106,7
Код ЄДРПОУ 36240612,частина  у статутному капіталі-0,7007693%,дата внеску-січень-червень 2010р;
.
3) ТОВ "Актуаріус"                                товар              -                           1469,9
Код ЄДРПОУ 36191670, частина у статутному капіталі-0,3315745%,дата внесення -січень 2010року.


Інші  фінансові інвестиціїна 31 грудня 2012 року представлені наступним чином:

Згідно договорів куплі-продажу (відступлення) частки в Статутних капіталах щодо придбання ПАТ "Вінницьке УМІАБ" на праві власності часток в Статутних капіталах 
-ТОВ "Інвестиційна компанія "Інвестмен Капітал"(код ЄДРПОУ:35297778) в розмірі -0,2791568% вартістю-1326,5 тис.грн;
-ПП "ПРАЙМ-ФРУТ Україна" (код ЄДРПОУ:36240612) в розмірі -0,7007693% вартістю 3106,7 тис.грн;
-ТОВ "Актуаріус" (код ЄДРПОУ:36191670)в розмірі-03315745% вартістю -1469,9 тис.грн.

Інші  фінансові інвестиціїна 31 грудня 2011 року представлені наступним чином:

Згідно договорів куплі-продажу (відступлення) частки в Статутних капіталах щодо придбання ПАТ "Вінницьке УМІАБ" на праві власності часток в Статутних капіталах 
-ТОВ "Інвестиційна компанія "Інвестмен Капітал"(код ЄДРПОУ:35297778) в розмірі -0,2791568% вартістю-1326,5 тис.грн;
-ПП "ПРАЙМ-ФРУТ Україна" (код ЄДРПОУ:36240612) в розмірі -0,7007693% вартістю 3106,7 тис.грн;
-ТОВ "Актуаріус" (код ЄДРПОУ:36191670)в розмірі-03315745% вартістю -1469,9 тис.грн.


17.	Відстрочені податкові активитазобов'язання

Відстрочені податкові активи			
			Резерви	Всього
31 грудня 2011			3	3
Відноситься до прибутку (збитку)				
31 грудня 2012			3	3

18.	Запаси

Виробничі запаси				
				
станом на 31.12.	2012	обсяг в загальному обємі, %	2011	обсяг в загальному обємі, %
Сировина і матеріали	16	6	134	51
Паливо	3	1	14	5
Тара і тарні матеріали	0	0	0	0
Будівельні матеріали	44	16	48	18
Запасні частини	169	61	39	15
Малоцінні та швидкозношувані предмети	46	16	20	8
Незавершене виробництво	0	0	4	2
Готова продукція	0	0	2	1
Товари	0	0	0	0
Разом	278	100	261	100

Балансова вартість запасів відображених за чистою вартість реалізації - 278 тис. грн.
Балансова вартість основних засобів переданих в заставу -96 тис.грн

Незавершене виробництво включало в себе витрати на збереження бджолосімей.


19.	Торговадебіторська заборгованість, нетто

Торгова дебіторська заборгованість, нетто		
		
на 31 грудня	2012	2011
Торгова дебіторська заборгованість	715	451
Резерв знецінення торгової дебіторської заборгованості	32	39
Торгова дебіторська заборгованість, нетто	683	412


Дебіторськазаборгованість станомна 31 грудня 2012року  включає:

ТОВ "Яблуневий дар"	77
ТОВ "Відродження"	224
Управління капітального будівництва ОДА	221
ПП "Оптиміст"	34
ПСК "Прикарпаткоопбуд"	37
ТОВ "Техно-Буд Сервіс"	10
ПП "Кріптон"	5
ТОВ "БМУ-2 ЛТД"	13
ТОВ "Бауком Україна"	22
КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"	13
ПСБ "Батьківщина"	5
Інша	22


	
20.Передплатитаінші оборотні активи,нетто

Передплати та інші оборотні активи, нетто		
		
на 31 грудня 	2012	2011
Аванси, видані постачальникам	6	9
Резерв знецінення авансів виданих		
Податки до відшкодування		
Інша дебіторська заборгованість	10	2
Резерв знецінення іншої дебіторської заборгованості		
Інші оборотні активи	9	0
	25	11

21.Грошовікошти та їх еквіваленти

Грошові кошти і їх еквівалент			
			
на 31 грудня 		2012	2011
Грошові кошти в банку та в касі	UAN	2	8
Грошові кошти в банку та в касі	EU	1	1
			
			
			
22.Статутний капітал
				
на 31 грудня 	2012	2011
	%	Сума	%	Сума
ТОВ "Відродження"	39,7116	201	39,7116	201
ТОВ "Віра"	27,8136	141	27,8136	141
СТОВ "Світанок"	4,1034	21	4,1034	21
Сучок Іван Андрійович	3,1704	16	3,1704	16
Сегеда Олександр Григорович	1,3769	7	1,3769	7
    Інші   159 фізичні особи	23,8241	121	23,8241	121
	100	507	100	507


23.Довгострокові кредити і позики

На 31 грудня 	Валюта договору	2011	2012
Забезпечені			в гривневому еквіваленті, тис.		в гривневому еквіваленті, тис.
Довгострокові кредити	гривна		571		376
					
					
					
					
Всього довгострокові кредити			571		376


Банк-кредитор	Валюта договору	31 грудня 2011року	Номінальна відсоткова ставка
			в гривневому еквіваленті, тис.	
ПАТ"Державний укр. експертно-імпортний банк"	гривна		571	0,1
				
Всього			571	0,1


				
Банк-кредитор	Валюта договору	31 грудня 2012 року	Номінальна відсоткова ставка
			в гривневому еквіваленті, тис.	
ПАТ"Державний український експортно-імпортний банк"	гривна		376	0,1
				
				
Всього	 		376	

Довгострокові кредити на 31 грудня 2012 року представлені наступним чином:
-	тіло кредитустановило1150,0 тис. грн., отриманий в гривні на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ "Державним Укрексімбанком"" 03 грудня 2007 року, цільовим призначенням якого є оновлення парку машин -придбання баштового крану. Річна відсоткова ставка складала від 18% до 22% річних, з 2011 року - 0,1%.Дата погашення кредиту 04  грудня 2010 року. Обов'язки по кредитному договору забезпечені фінансовою порукою, баштовим краном ПАТ"Вінницьке УМІАБ". Станом на кінець періоду заборгованість становить 376,0 тис.грн.

Довгострокові кредити на 31 грудня 2011 року представлені наступним чином:
-	тіло кредитустановило1150,0 тис. грн., отриманий в гривні на основі кредитного договору, укладеного з ПАТ "Державним Укрексімбанком"" 03 грудня 2007 року, цільовим призначенням якого є оновлення парку машин - придбання баштового крану. Річна відсоткова ставка складала від 18% до 22% річних, з 2011 року - 0,1%. Дата погашення кредиту04  грудня 2010 року. Обов'язки по кредитному договору забезпечені фінансовою порукою, баштовим краном ПАТ"Вінницьке УМІАБ". Станом на кінець періоду заборгованість становить 571,0 тис.грн.

24.Інші довгострокові фінансові зобов'язання 
                                                 2011рік          2012рік
На 31 грудня 	Серія,№
Забезпечені		в гривневому еквіваленті, тис.	в гривневому еквіваленті, тис.
Вексель простий	 АА1204871	3236	3236
			
Всього довгострокові фінансові зобов"язання	 	3236	3236

Згідно до умов договору за №03-12/ДКП-2009-1 куплі-продажу від 03 грудня 2009 року продавець ТОВ "СОЛАНЖ ТРЕЙД" продає ВАТ "Вінницьке УМіА" товар- скретч-картки для поповнення рахунку номіналом 100,00 гривень ціною за одиницю 97,50 гривень та кількістю 33190 штук на суму 3236025,00 гривень з ПДВ. 

Згідно умов додаткової угоди за №1 до договору №03-12/ДКП-2009-1 купівлі-продажу від 26 березня 2010 року продавець ТОВ "СОЛАНЖ ТРЕЙД" і покупець ВАТ "Вінницьке УМіА" дійшли згоди розрахунки по даній операції на суму 3236025,00 гривень здійснити наступним чином: шляхом передачі покупцем продавцю простого векселя. 

Термін погашення по даній заборгованостіспливає 26 березня 2014 року.

25. Інші довгострокові зобов'язання 

Інші довгострокові зобовязання 	
		
на 31 грудня	2 012	2 011
		
Заборгованість по сплаті пільгових пенсій та штрафи,пені за несвоєчасну сплату пенсійних внесків  за 2010 рік 	73	66
Зобов"язання по фінансовій оренді	0	75
Заборгованість по виплаті дивідендів 	0	
Інші поточні зобовязання	0	,
	73	141

26. Іншікороткострокові зобов'язаннятанараховані витрати

Інші короткострокові зобов'язання і нараховані витрати	
		
на 31 грудня	2 012	2 011
Аванси отримані	33	62
Заборгованість по сплаті податків (не прострочена)	170	299
Заборгованість по зарплаті та повязаних з нею податків	160	125
Заборгованість по виплаті дивідендів 		
Інші поточні зобовязання	441	717
	804	1203

Найбільша кредиторська заборгованість представлена станом на 31.12.2012 року наступними сумами
	
Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Славутич-2005"	1762
ТОВ " АК "Степанівка Агро Інвест"	1749
Товариство з обмеженою відповідальністю "Відродження"	674
КП "Вінницяміськтеплоенерго"	145
Товариство з обмеженою відповідальністю "Віра"	667
ПП "Будтехсервіз"	25
Товариствозобмеженоювідповідальністю "ТДСтрижавськийкар"єр "	21
ЗАТ "КСУМ"	56
ПП "Олександр Гарант"	48



27.Пов'язаністорони

Згідно з існуючимикритеріямивизначенняпов'язанихсторін, Товариствовиділяє наступніїхкатегорії:

а) Компанії-пов'язані сторони,якіразом зТовариствомперебувають під спільнимконтролем;

б)Компанії-пов'язані сторони,вакціонерному капіталіякихТовариствомає певнучастку.

Товариством у 2011 -2012 рокахне провадило операцій з пов'язаними сторонами.


		

Директор________________________  Сегеда Олександр Григорович
Головний бухгалтер_______________Віт Надія Миколаївна

21березня 2013 року
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