
Титульний аркуш

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

 

 
Директор    Сапон Олександр Вікторович

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)
 
    27.04.2012
    (дата)
  М.П.   
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 
1. Загальні відомості

 
1.1. Повне найменування емітента  Приватне акціонерне товариство "Вега"
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  Приватне акціонерне товариство
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

 23503666

 
1.4. Місцезнаходження емітента  08110, Київська, Києво-Святошинський, село Михайлівка-

Рубежівка, Шкільна, буд. 30
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

 (044) 468-60-48, 468-60-48

 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  vegamail@ukr.net
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  28.04.2012
  (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у  № 80, Бюлетень. Цiннi папери України  30.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого 

видання)
 (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці

 www.kvint.com.ua  28.04.2012

  (адреса сторінки)  (дата)

mailto:vegamail@ukr.net
http://www.kvint.com.ua


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

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

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

 

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

 

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

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 
складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
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17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття

 

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

X

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

 

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

 

30. Примітки
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3. Основні відомості про емітента

 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Вега"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "ВЕГА"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 08110
3.1.5. Область, район Київська, Києво-Святошинський
3.1.6. Населений пункт село Михайлівка-Рубежівка
3.1.7. Вулиця, будинок Шкільна, буд. 30
 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 480887
3.2.2. Дата державної реєстрації 17.08.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Оболонська районна у місті Києві державна 

адміністрація
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 365250,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 365250,00
 
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті

ПуАТ "СЕБ БАНК"

3.3.2. МФО банку 300175
3.3.3. Поточний рахунок 2600201114
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті

ПуАТ "СЕБ БАНК"

3.3.5. МФО банку 300175
3.3.6. Поточний рахунок 2600201114
 
3.4. Основні види діяльності оптова торгівля насіння 51.53.2
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3.8. Інформація про органи управління емітента

Органами управління Товариством є: 
- Загальні збори акціонерів, акціонерів 2 особи, до компетенції належить визначення основних напрямків 
діяльності Товарситва, прийняття рішення про анулювання викуплених акцій, про зміну типу товариства, про 
збільшення/зменьшення статуттного капіталу товариства та ін.;
- Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю товариства, а саме розпоряджається майном, 
укладає будь-які договори, предсталяти Товариство в суді та ін.;
- Ревізійна комісія здійснює контролю за фінансово-господарською діяльністю Товарситва.
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4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника

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

(від загальної кількості) 
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) 

Сапон Олександ Вікторович СН, 018349, 01.08.1995, Подільським РУГУ МВС України в м.Києві 85,000000
Золотько Дмитро Якович СО, 238209, 14.10.1998, Мінським РУГУ МВС України м.Києва 15,000000
Усього 100,000000

* не обов'язково для заповнення

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 14 чол 
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1 чол 
фонд оплати праці - 242845,00 за 2011р.
кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам 
емітента.
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6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Сапон Олександр Вікторович

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

СН, 018349, 01.08.1995, Подільським РУГУ МВС 
України в м.Києві

6.1.4. Рік народження** 1967
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

з 30.09.1992 по 01.01.1994р. - заступник директора 
брокерської контори МКП "Ресан", 
з 20.04.1994 по 10.08.1995 - директор ТОВ "Вега ЛТД"

6.1.8. Опис Генеральний директор здійснює управління поточною 
діяльністю товариства, а саме розпоряджається майном, 
укладає будь-які договори, предсталяти Товариство в 
суді та ін. Посадова особа судимостей за корисливі та 
посадові 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.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

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

особи

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

Дата 
внесення до
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейов
ані іменні

привілейов
ані на 

пред'явника

Кількість за видами акцій

Генеральний директор Сапон Олександр Вікторович СН, 018349, 01.08.1995, 
Подільським РУГУ МВС 
України в м.Києві

20.05.2011 41395 85,000000 41395 0 0 0

Усього 41395 85,000000 41395 0 0 0

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

Найменування юридичної особи Ідентифікаці
йний код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 
внесення до 
реєстру 

Кількість 
акцій (штук)

Від загальної
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості іменні прості на 
пред'явника

привілейован
і іменні

привілейован
і на 

пред'явника

Кількість за видами акцій

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи*

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

Дата 
внесення до 
реєстру

Кількість 
акцій (штук)

Від загальної
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості іменні прості на 
пред'явника

привілейован
і іменні

привілейован
і на 

пред'явника

Кількість за видами акцій

Сапон Олександр Вікторович СН, 018349, 01.08.1995, Подільським РУГУ 
МВС України м.Києва

20.05.2011 41395 85,000000 41395 0 0 0

Золотько Дмитро Якович СО, 238209, 14.10.1998, Мінським РУГУ МВС 
України м.Києва

20.05.2011 7305 15,000000 7305 0 0 0

Усього 48700 100,000000 48700 0 0 0

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

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

Вид загальних зборів чергові позачергові
(*) X

Дата проведення 28.02.2011
Кворум зборів ** 100,000000
Опис адреса проведення, Київська обл., Києво-Святошинський 

район, село Михайлівка Рубежівка, вул..Шкільна, 
будинок 30.
порядок денний, 
1. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів
2. Про обрання лічильної комісії
3. Про проведення випуску іменних цінних паперів 
документарної форми існування в без документарну 
форму існування та затвердження Рішення про 
дематеріалізацію:
- обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск 
акцій;
- обрання зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки 
власникам акцій;
- визначення дати прининення ведення реєстру;
- визначення дати прирнинення операцій;
- затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій;
- визначення способу персонального повідомлення 
акціонерів про дематеріалізацію  випуску акцій.
4. Про припинення дії договору на надання послуг з 
ведення реєстру власників іменних цінних паперів з 
реєстроотримувачем
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новій редакції.

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

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

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

Товариство з обмеженою  відповідальністю  "АБК-
Аудит"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24744403
Місцезнаходження Україна, 04073, М.Київ, д/в, м. Київ, вул. Грушевського, 

10, оф.221
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

1756

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2015
Міжміський код та телефон /044/ 253-32-78
Факс /044/ 253-32-78
Вид діяльності Аудиторська діяльність
Опис Відповідно до договору на аудиторську перевірку № 864 

від 13.03.2012 р., укладеного між ТОВ "АБК-Аудит" та 
ПрАТ "Вега", проведена перевірка фінансово-
господарської діяльності ПрАТ "Вега".

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

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський 
депозитарій цінних паперів

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження Україна, 04107, М.Київ, д/в, м. Київ, Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АВ498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон /044/585-42-40
Факс /044/585-42-41
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 

28.02.2011р.з ПрАТ "ВДЦП" укладено договір на 
обслуговування емісії цінних паперів

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

Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський 
акціонерний банк"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19017842
Місцезнаходження України, 04119, М.Київ, д/в, м. Київ, вул. Зоологічна, 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АВ № 534015

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.05.2010
Міжміський код та телефон /044/490-06-79
Факс /044/490-06-79
Вид діяльності Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
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Опис Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 
28.02.2011р.з ПАТ "ВіЕйБі Банк" укладено договір на 
відкриття рахунків в цінних паперів.
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11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації 
випуску

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск

Міжнародний іде
нтифікаційний 

номер

Тип цінного 
папера

Форма існування
та форма 
випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість акцій 
(штук)

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.04.2011 154/10/1/11 Територіальне 

Управління 
ДКЦПФР в м. 
Києві та 
Київської обл.

UA101331101 Іменні прості Бездокументарна
, іменні

7,50 48700 365250,00 100,000000

Опис Рішення позачергових зборів акціонерів від 28/02/2011р. № 1 випуск цінних паперів переведено у бездокументарну форму існування.
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12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Основною діяльністю Підприємства є оптова торгівля насінням. Відповідальним за фінансово-господарську 
діяльність Підприємства -  Директор ПрАТ  "Вега" Сапон Олександр Вікторович.

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
Приватне акціонерне товариство "Вега" знаходиться за адресою: 08110, Київська область, Києво-Святошинський 
район, село Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, 30. Філій та відокремлених підрозділів не має.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови 
та результати цих пропозицій
Протягом 2011 року будь-яких пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На підприємстві затверджені основні принципи облікової політики згідно наказу від 04.01.2011 р. № 1. У періоді, 
що перевірявся, змін в обліковій політиці Підприємства не відбувалось.

Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства "Вега"
станом на 31 грудня 2011 року
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Вега" (надалі - "Підприємство"), що 
додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 р. та звіт про фінансові результати за 2011 рік.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності  
відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал 
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї 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 
фінансова звітність не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у 
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання 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 фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і незалежні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної 
думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
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Підприємством була проведена інвентаризація основних фондів, нематеріальних активів, запасів та грошових 
коштів станом на 01.12.2011 року, але аудитори не приймали участі в інвентаризації і не мали можливості 
перевірити її фактичній стан.  
Підприємством протягом звітного періоду не нараховувався резерв сумнівних боргів, але у зв'язку з тим, що майже 
вся дебіторська заборгованість є поточною, то розмір сумнівної заборгованості є незначним, тому не суттєво 
впливає на загальний стан фінансової звітності за 2011 рік.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення 
умовно-позитивної думки", фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ 
"Вега"  станом на 31 грудня 2011 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, 
відповідно до вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

Інша допоміжна інформація

Проведений аудиторами аналіз не виявив наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що 
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Підприємством та подається до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.
В періоді, що перевірявся, не відбувалось значних правочинів.

Стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні Підприємства", 
посада внутрішнього аудитора не запроваджувалась, положення про організацію внутрішнього аудиту не 
затверджувалось.

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства не ідентифіковано - немає розбіжностей 
в облікових записах, не виникло суперечних або відсутніх доказів, відсутні проблемні або незвичайні стосунки між 
аудитором та управлінським персоналом, облікова політика відповідає виду діяльності Підприємства.

Основні відомості про Підприємства 

Приватне акціонерне товариство "Вега" зареєстроване Виконкомом Мінської районної Ради народних депутатів м. 
Києва 17.08.95 р. (свідоцтво №23503666), перереєстроване Оболонською районною у м. Києві держадміністрацією 
23.12.2009 р. (реєстраційний № 1 069 120 0000 004958) та перереєстроване Києво-Святошинською  районною 
державною адміністрацією Київської області 28.03.2011 р. (реєстраційний № 1 339 105 0009 006407), розташоване 
за адресою: 08110, Київська обл., Києво-Святошинський  район, с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, буд. 30, 
має поточний рахунок  № 2600201114 в  ПуАТ "СЕБ БАНК",  МФО 300175, м. Київ, код ЄДРПОУ 23503666, а 
також має приватну форму власності.
Основною діяльністю Підприємства є оптова торгівля насінням.

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність Підприємства в періоді, що перевірявся, був (з правом 
першого підпису) -  Директор ПрАТ  "Вега" Сапон Олександр Вікторович.   

Перелік поданих Підприємством документів:

Під час проведення аудиту було перевірено річну фінансову звітність Підприємства, що додається,  а саме: 
-	 Баланс станом на 31.12.2011 р.;
-	 Звіт про фінансові результати за 2011 рік.

Крім того аудитори проаналізували: наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику, первинну, 
облікову, договірну та іншу документацію, яка характеризує фінансово-господарську діяльність.

Облікова політика Підприємства
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Організація та методологія бухгалтерського обліку, господарської діяльності Підприємства у періоді, що 
перевірявся в цілому відповідала вимогам Законам України "Про господарчі Підприємства", "Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-Х1V, затвердженим Національним стандартам 
бухгалтерського обліку і іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку. 
На Підприємстві затверджені основні принципи облікової політики згідно наказу від 04.01.2011 р. № 1. У періоді, 
що перевірявся, змін в обліковій політиці Підприємства не відбувалось.
Бухгалтерський облік на Підприємстві, у періоді що перевірявся, вівся по журнально-ордерній формі рахівництва 
за допомогою бухгалтерської програми "1С:Підприємство 7.7.".
АУДИТ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Активи Підприємства складаються з:
"	 основних засобів;
"	 виробничих запасів;
"	 дебіторської заборгованості;
"	 грошових коштів;
"	 інших оборотних активів

1. Аудит основних засобів. 
1.1. Вартість власних основних засоби, відображені в фінансовій звітності Підприємства за кодом рядку 031 
Балансу станом на 31.12.2011 р., відповідає даним аналітичного обліку та складає 136,0 тис. грн.
У результаті проведеної перевірки аудитором встановлено, що облік основних засобів Підприємства ведеться у 
відповідності з вимогами діючого законодавства, класифікація та їх оцінка у бухгалтерському обліку відображені з 
врахуванням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) № 7 "Основні засоби", затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. за № 92.
Дані, щодо вартості основних засобів підприємства (тис. грн.)

№  та назва балансового рахунку	 Первісна вартість, сальдо по Д-т на 01.01.2011 року 
(тис. грн.)	 Первісна вартість, сальдо по Д-т на 31.12.2011 року 
(тис. грн.)
10 "Основні засоби"	110,7	114,0
11 "Інші необоротні матеріальні активи"	  21,9	  18,1
12 "Нематеріальні активи"	    3,9	    3,9
Разом	136,5	136,0
Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2011 року становить 105,2 тис. грн., залишкова 
вартість 30,8 тис. грн. Накопичена амортизація становить 77,4 % первісної вартості основних засобів.
Нарахування амортизації основних засобів проводиться відповідно до методів визначення зносу (амортизації) 
основних засобів  П(С)БО № 7 "Основні засоби" та обраної Підприємством облікової політики. Придбані основні 
засоби обліковуються по собівартості придбання.
Аудитор зазначають про незмінність визначених методів протягом звітного періоду.

У складі нематеріальних активів обліковується інші нематеріальні активи
Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюється прямолінійним методом, про що визначено в наказі
"Про ведення бухгалтерського обліку та формування облікової політики Підприємства".  
Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.
На думку аудиторів, склад нематеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому та ступінь розкриття 
відповідають вимогам П(С)БО № 8 та Положенню про бухгалтерський облік Підприємства.

2. Аудит бухгалтерського обліку виробничих запасів та правильність їх списання.
Вартість виробничих запасів відображена в фінансовій звітності Підприємства по коду рядку 100 Балансу та 
станом на 31.12.2011 р. відповідає даним аналітичного обліку і складає 28,0 тис. грн.
Вартість готової продукція відображена в фінансовій звітності Підприємства по коду рядку 130 Балансу та станом 
на 31.12.2011 р. відповідає даним аналітичного обліку і складає 162,6 тис. грн.
Облік операцій по виробничим запасам і з товарами, придбаними для продажу, здійснюється у відповідності до 
вимог законодавства, а саме: Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року за № 246.
Для бухгалтерського обліку Підприємство запаси класифікують на такі групи: основні та допоміжні матеріали, 
малоцінні та швидкозношувані предмети, товари та інші матеріальні цінності. 
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Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група, обліковими цінами є - первісна 
вартість запасів, товарів, яка визначається згідно вимог П(С)БО № 9 "Запаси". 
Активи, що використовуються протягом не більш одного року, або нормального операційного циклу, якщо він 
більш року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами та обліковуються на рахунку 22 
"Малоцінні та швидкозношувані предмети".
Списання матеріалів провадиться на підставі актів на списання, які підписані  та затверджені уповноваженими 
особами Підприємства.
Визначені методи придбання та вибуття запасів були незмінні протягом звітного періоду, витрати по запасам та 
товарам відображені з урахуванням П(С)БО № 9 "Запаси" та П(С)БО № 16 "Витрати" і  визначаються за методом 
ФІФО та наказу "Про облікову політику Підприємства". 
Придбання та вибуття запасів підтверджено первинними документами.

3. Аудит дебіторської заборгованості. 
Ведення обліку та оцінка дебіторської заборгованості на підприємстві здійснюється згідно Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 08.10.1999 р.  № 237. 
Оцінка дебіторської заборгованості проведена за первісною вартістю. Довгострокової дебіторської заборгованості 
в бухгалтерському обліку немає. Резерв сумнівних боргів на протязі періоду, що перевірявся, не нараховувався.

Станом на 31.12.2011 р. дебіторська заборгованість складається з:

3.1. В фінансовій звітності по коду рядку 160 Балансу станом на 31.12.2011 р. відображена вартість дебіторської 
заборгованості по розрахункам за товари, роботи, послуги в сумі 352,5 тис. грн., яка обліковується в 
бухгалтерському обліку на балансовому рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" 

3.2. В фінансовій звітності по коду рядку 210 Балансу станом на 31.12.2011 р. відображена інша поточна 
дебіторська заборгованість  в сумі 16,1 тис. грн.

Склад іншої поточної дебіторської заборгованості:

№ та назва балансового рахунку	 Сума залишку на 31.12.2011 р.
тис. грн.
377 "Розрахунки з іншими дебіторами "	9,7
68 " Розрахунки за іншими операціями "	6,4
Разом	16,1

3.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, яка обліковується в бухгалтерському обліку на 
балансових рахунках:
В фінансовій звітності по коду рядку 170 Балансу станом на 31.12.2011 р. відображена дебіторська заборгованість 
за розрахунками з бюджетом в сумі 96,4 тис. грн.
Склад дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом:
№ та назва балансового рахунку	 Сума залишку на 31.12.2011 р. тис. грн.
6415 "Розрахунки по ПДВ"	96,4
Разом	96,4

Підтвердження реальності розміру дебіторської заборгованості у фінансової звітності Підприємства, підтверджено 
актами звірок з дебіторами станом на 31.12.2011 р., а також розкриття інформації відповідає вимогам Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 08.10.1999 р. № 237. 

4. Аудит грошових коштів.
 Залишку грошових коштів на поточних рахунках та в касі у національній валюті станом на 31.12.2011 р. - не має.
 Рух грошових коштів  підтверджений виписками банківських установ та довідками звірки з банківськими 
установами.
Операції по розрахунковому рахунку ведуться без порушень та відповідають вимогам діючого законодавства 
України.
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5. В фінансовій звітності по коду рядку 250 Балансу станом на 31.12.2011 р. відображені інші оборотні активи в 
сумі 4,6 тис. грн. (балансовий рахунок 643 "Податкові зобов'язання").

Розрахунок вартості чистих активів

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів (-704,8 тис. грн.) і статутним капіталом (365,3 тис. грн.) 
становить -1 070,1 тис. грн.
Вартість чистих активів Підприємства менша від статутного капіталу, що не відповідає вимогам чинного 
законодавства. Згідно з вимогами п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України після закінчення другого та кожного 
наступного фінансового року Підприємство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

На нашу думку, в періоді після дати складання фінансової звітності (31.12.2011 р.) до дати аудиторського висновку 
не відбувалося подій, які могли б суттєво вплинути на фінансово-господарський стан Підприємства та призвести до
значної зміни вартості його чистих активів.

АУДИТ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ І ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Структура власного капіталу Підприємства складається з: статутного капіталу в сумі 365,3 тис. грн., резервного 
капіталу в сумі 1,8 тис. грн. та непокритих збитків у сумі 1 071,9 тис. грн., правильність та адекватність визначення 
якого підтверджуємо. 

Статутний капітал.

Первісний статутний фонд (капітал) ЗАТ "Вега", склав 750,00 грн. (75000000,00 крб.), що  поділений на 100 (сто) 
шт. простих іменних акцій (форма випуску - документарна) номінальною вартістю 7,50 грн. кожна, і внесено до 
Загального реєстру випуску цінних паперів (Свідоцтво Управління ДКЦПФР по м. Києву та Київської області від 
11.03.99 р. реєстраційний № 205/10/1/99), які станом на 31.12.2006 р. були розподілені серед 2-х акціонерів - 
фізичних осіб:
- Сапон В.Г. (громадянин України) - 85 простих іменних акцій, на загальну суму 637,50 грн., або 85% статутного 
фонду (акт прийому-передачі майна від 01.09.95 р. б/н);
- Золотько Д.Я. (громадянин України) - 15 простих іменних акцій, на загальну суму 112,50 грн., або 15 % 
статутного фонду (акт прийому-передачі майна від 01.09.95 р. б/н).

Згідно протоколу № 2 загальних зборів акціонерів від 27.12.2002 р., була об'явлена друга емісія і були внесені 
зміни в статутні документи, після чого статутний фонд (капітал) ЗАТ "Вега", був збільшений до 365250,00 грн., що 
поділений на 48700 шт. простих іменних акцій (форма випуску - документарна) номінальною вартістю 7,50 грн. 
кожна, а також внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів (Свідоцтво Управління ДКЦПФР по м. 
Києву та Київської області від 30.04.2003 р. реєстраційний №121/10/1/2003), які станом на 31.12.2006 р. 
розподілені серед 3-х засновників (акціонерів) - фізичних осіб:
- Сапон В.Г.(громадянин України) - 22455 простих іменних акцій, на загальну суму 168 412,50 грн., або 46,108 % 
статутного фонду ;
- Сапон О.В.(громадянин України) - 18940 простих іменних акцій, на загальну суму 142 050,00 грн., або 38,892 % 
статутного фонду;
- Золотько Д.Я.(громадянин України) - 7305 простих іменних акцій, на загальну суму 54 787,50 грн., або 15 % 
статутного фонду.
Внески засновників до статутного фонду, за новою емісію, підтверджуються наступними документами:
- Сапон В.Г. (громадянин України) - в рахунок оплати акцій внесено грошові кошти згідно прибуткових касових 
ордерів: № 50 від 07.02.2003 р. - 40000,00 грн., № 53 від 10.02.2003 р. - 50000,00 грн., № 56 від 26.02.2003 р. - 
77775,00 грн., на загальну суму 167 775,00 грн.;
- Сапон О.В. (громадянин України) -  в рахунок оплати акцій внесено грошові кошти згідно прибуткових касових 
ордерів: № 49 від 07.02.2003 р. - 35000,00 грн., № 52 від 10.02.2003 р. - 40000,00 грн., № 55 від 26.02.2003 р. - 
67050,00 грн., на загальну суму 142 050,00 грн.;
- Золотько Д.Я. (громадянин України) -  в рахунок оплати акцій внесено грошові кошти згідно прибуткових 
касових ордерів: № 51 від 07.02.2003 р. - 18000,00 грн., № 54 від 10.02.2003 р. - 17000,00 грн., № 57 від 26.02.2003 
р. - 19675,00 грн., на загальну суму 54 675,00 грн. 
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Крим того, згідно рішення Загальних зборів акціонерів ЗАТ "Вега" від 28.02.2011 р. (протокол № 1) було прийнято 
рішення про зміну найменування на Приватне акціонерне товариство "Вега", яке є правонаступником всіх прав та 
обов'язків Закритого акціонерного товариства "Вега". 
Зміни в засновницьких документах зареєстровані Києво-Святошинською  районною державною адміністрацією 
Київської області 28.03.2011 р. (реєстраційний № 1 339 105 0009 006407).
За фактом зміни найменування Підприємству було видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акції Територіальним
Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київської обл. від 11.04.2011 р. реєстраційний № 154/10/1/11. (Свідоцтво 
Управління ДКЦПФР по м. Києву та Київської області від 30.04.2003 р. реєстраційний №121/10/1/2003, дата видачі
14.03.2011 р. - анульоване).

Станом на 31.12.2011 р. акції ПрАТ "Вега" розподілені серед акціонерів наступним чином:
 - Сапон О.В. (громадянин України) - 41 395 штук простих іменних акцій на загальну суму 310 462,50 грн., або 85%
статутного капіталу;
- Золотько Д.Я. (громадянин України) - 7 305 штук простих іменних акцій на загальну суму 54 787,50 грн., або 15 
% статутного капіталу.
Заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу станом на 31.12.2011 р. не має.  

Таким чином, за станом на 31.12.2011 р. по рахунку 40 "Статутний капітал" значиться сума 365 250,00 грн., що 
відповідає фактично випущеним акціям.
Згідно з представленими для перевірки документами, в статутному капіталі Підприємства на 31.12.2011 р. частки 
державного майна немає. 
Аналіз джерел формування статутного капіталу Підприємства показав, що відповідно до першої та нових редакцій 
статуту, він сформований виключно за рахунок грошових коштів, тобто для його формування не залучались: 
векселі, бюджетні кошти тощо. 

АУДИТ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА

Облік та оцінка зобов'язань станом на 31.12.2011 р. здійснюються відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання"  і в 
фінансовій звітності відображені:
Довгострокових зобов'язань - немає.

Поточні зобов'язання становлять:

- В фінансовій звітності по коду рядку 530 Балансу, станом на 31.12.2011 р. відображена вартість кредиторської 
заборгованості по розрахункам за товари, роботи, послуги в сумі 1 237,1 тис. грн.
Склад кредиторської заборгованості:
№ та назва балансового рахунку Сума залишку на 31.12.2011 р. тис. грн.
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"	1 237,1
Разом	1 237,1

- За розрахунками з бюджетом  - 4,4 тис. грн.    (код рядка балансу 550).

- Зобов'язання Підприємства за розрахунками зі страхування (код рядка балансу 570), визначаються згідно діючого 
законодавства, залишок - в сумі  8,7  тис. грн.
- Зобов'язання Підприємства за розрахунками з оплати праці (код рядка балансу 580), визначаються згідно діючого 
законодавства, залишок - 18,5 тис. грн. 
Облік заробітної плати здійснюється на балансовому рахунку № 66 "Розрахунки по оплаті праці". Виплати 
працівникам включають норми, визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 26 "Виплати 
працівникам". Вибірковою перевіркою правильності нарахування заробітної плати і утримання  прибуткового 
податку порушень не встановлено.

- Інші поточні зобов'язання Підприємства (код рядка балансу 610), визначаються згідно діючого законодавства, 
залишок - 127,1  тис. грн.

Склад інших поточних зобов'язань:
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№ та назва балансового рахунку	 Сума залишку на 31.12.2011 р.тис. грн
361"Розрахунки з вітчизняними покупцями" 25,7  
372 "Розрахунки з підзвітними особами "	  2,1
3772 "Розрахунки з іншими дебіторами" 97,1
644 "Податковий кредит"   1,3
685 "Розрахунки з іншими кредиторами"  0,9
Разом 127,1  

Формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності 
провадиться на підставі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 "Зобов'язання".

Облік доходів та витрат

У періоді, що перевірявся,  доходи (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), визначалася  згідно з П(С)БО 
№ 15 "Доходи". Оцінка доходів та їх класифікація відповідають вимогам згаданого стандарту.

Доходи Підприємства за 2011 рік характеризуються наступними показниками: 
                                                                                                                тис. грн.
Найменування доходів 2011 рік                 Сума
Чистий дохід від  реалізації товарів (виконаних робіт, послуг)  6167,7
Інші операційні доходи   609,1
Всього доходів за 2011 рік - 6 776,8 тис. грн.

У періоді, що перевірявся, облік витрат проводився відповідно до П(С)БО № 16 "Витрати". Невідповідності у 
формуванні складу витрат, правильності порядку розподілу загально виробничих витрат не виявлено.

Витрати Підприємства за  2011 рік характеризуються наступними показниками: 
                                                                                                                          тис. грн.
Найменування витрат   2011 рік      Сума
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 5257,4
Інші операційні витрати 1468,3
Податок на прибуток     14,6
Всього витрат за 2011 рік - 6 740,3 тис. грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік Підприємством був отриманий прибуток  в сумі   
36,5 тис. грн. 
В періоді, що перевірявся,  дивіденди не  нараховувались і не виплачувались.

Інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до 
значної зміни вартості його цінних паперів

Згідно Статі 41 "Особлива інформація про емітента" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", 
особливої інформації про емітента (інформації про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський 
стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів)  в Підприємстві не було. 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Фінансовий стан Підприємства характеризується наступними показниками, розрахованими за даними звітності 
Підприємства: 
Найменування показника	 Значення на 31.12.10 р. Значення  на 31.12.11 р. Теоретичне значення
Показники ліквідності
1.  Коефіцієнти абсолютної ліквідності    0,02     0,00    0,25 - 0,5
2. Коефіцієнт загальної ліквідності  (покриття)   0,56     0,47     1,0 - 2,0
3.  Коефіцієнт швидкої ліквідності     0,56     0,45     0,25 - 0,5
Показники фінансової стійкості
4.  Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії )    -0,69      -1,02>0,5

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



5. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)      -2,45      -1,98        <1
6. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами    -0,77    -1,11	      >0,1
7. Коефіцієнт маневреності власного капіталу    1,07     1,04     >0
8. Коефіцієнт рентабельності активів     0,170     0,041     0,1 збільшення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових засобів та їх еквівалентів і поточних 
фінансових інвестицій до поточних зобов'язань, складає 0,00  і показує яка частина боргів Підприємства  може бути
сплачена негайно.

Коефіцієнт загальної  ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних 
зобов'язань Підприємства, складає 0,47 та показує достатність ресурсів Підприємства, які можуть бути використані 
для погашення його поточних зобов'язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає платіжні можливості Підприємства щодо сплати поточних зобов'язань 
за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами (розраховується як відношення найбільш ліквідних 
оборотних засобів - грошових засобів та їхніх еквівалентів,  поточних фінансових інвестицій та дебіторської 
заборгованості - до поточних зобов'язань Підприємства) складає 0,45.    
          Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) має від'ємне значення (розраховується як відношення 1-го 
розділу пасиву до підсумку балансу) і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих 
у діяльність Підприємства. 

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) має від'ємне значення (розраховується як співвідношення залучених 
засобів та власного капіталу) і характеризує залежність Підприємства від залучених засобів.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами має від'ємне значення (розраховується як відношення 
суми чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів) і показує забезпеченість Підприємства 
власними оборотними засобами.  

Коефіцієнт маневреності власного капіталу складає 1,04 - він показує, яка частина власного капіталу вкладена в 
оборотні засобі, а яка капіталізована, розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного 
капіталу. 

Коефіцієнт рентабельності активів складає 0,041 (розраховується як відношення суми прибутку (збитку) до 
середньорічної  вартості активів), та характеризує прибутковість використання активів Підприємства.  

Висновок про фінансовий стан

На підставі даних таблиці можливо зробити висновок, що ПрАТ "Вега" залишається не достатньо 
платоспроможним, ліквідним, фінансово незалежним.
Показники  абсолютної та загальної ліквідності Підприємства не відповідають теоретичним значенням, що 
свідчить про недостатній рівень наявності власних оборотних активів.
Ресурсів Підприємства не достатньо для погашення його поточних зобов'язань.
Підприємство не має достатньо грошових коштів, щоб в короткий термін часу розрахуватися із своїми 
кредиторами. 
Вартість чистих активів Підприємства є від'ємною, що свідчить про недостатність фінансових ресурсів, які могли б
бути використані для погашення його поточних зобов'язань власними коштами.
При підсумковому розгляді результатів отриманих коефіцієнтів можна зробити висновок про нестабільний 
фінансовий стан Підприємства. Вірогідність його подальшого безперервного функціонування є низькою, присутня 
вірогідність можливого банкрутства. 

Аудиторська фірма:

Товариство з обмеженою  відповідальністю  "АБК-Аудит":

Сертифікат аудитора  Серії А № 002609, виданий  Горбачу К.П. (рішення Аудиторської Палати України від 11.07.
95 р.   № 33),  дійсний до 11 липня 2014 року;
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внесений до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (розпорядження 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.01.2005 р. № 3424);
внесений ДКЦПФР до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що 
надають послуги на ринку цінних паперів (реєстраційний номер свідоцтва 324 від 26.01.2005 р., 
серія і номер свідоцтва АА 000319). 
Сертифікат аудитора  Серії А № 003897, виданий  Лопатіну К.В. (рішення Аудиторської Палати України від 06.07.
99 р.   № 80),  дійсний до 06 липня 2013 року.	 Свідоцтво про внесення ТОВ "АБК-Аудит"   в Реєстр суб'єктів 
аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. № 1756, термін дії продовжено до 30.11.2015 р. згідно рішення 
Аудиторської палати України від 30.11.2010 р. №  222/3.

Свідоцтво про внесення ТОВ "АБК-Аудит" до Реєстру  аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ № 000436; 
реєстраційний номер свідоцтва 478; внесено до реєстру відповідно до рішення ДКЦПФР від 24.04.2007 р. № 907, 
строк дії свідоцтва - до 30.11.2015 р. 

Місцезнаходження: 04073, м. Київ, Балтійській пров., 20.
Адреса здійснення діяльності: м. Київ, вул. Грушевського, 10, оф.221, тел/факс 253-32-78

Відповідно до договору на аудиторську перевірку № 864 від 13.03.2012 р., укладеного між ТОВ "АБК-Аудит" та 
ПрАТ "Вега", проведена перевірка фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Вега". 
         Перевірка проводилась з 14 березня по 19 квітня 2012 р. за місцезнаходженням  Підприємства за адресою: 
08110,  Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, буд. 30.

Аудитор                                                                                   Лопатін К.В.

Генеральний директор                                                         Горбач К.П.

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
Основними видами продукції, що продає емітент є насіння газонної трави, насіння квіткових культур в 
асортименті, цибулини квітів, рулонних газон, кормові трави.
Діяльність ПрАТ "Вега" носить сезонний характер, основна діяльність приходитьь на період березень-вересень.
Основними ринками збуту являються комунальні підприємства по озелененню міст, ланшафтні об'єкти, футбольні 
клуби, шляхобудівні підприємства, будівельні гіпермаркети України: АТ "Нова лінія", ТОВ "Епіцентр", ТОВ 
"Практікер", ТД "Олді", Комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень міста Києва(Святошинського, 
Солом"янського, Подільського, Печерського0, Дарницького, Деснянського, Оболонського, Шевченківського  р-
нів),футбольні клуби України - 
ФК "Оболонь", ФК "Динамо Київ", стадіон "Спартак", Дендропарк "Софіївка",
Никитский баті нічний сад,  Садовий центр "Далас",,
Северодонецьке об"єднання "Азот",Туристичний комплекс "Буковель", Генеральна дирекція Київської міської 
ради, "Декоративні культури" м.Маріуполь, ТОВ "Єврогазон",
ТОВ "Зроби Сам Україна", НВП "Іррігаційні системи", ТОВ "нафтова Українська компанія", ШРБУ №50.
 Основний постачальний продукції  - ТОВ "Квінт інвест", представник Датської фірми "ДЛФ Тріфоліум" в   
Україні.

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
За останні п'ять років відчуження активів не здійснювалось. Додатково значних інвестицій або придбання 
пов'язаних з господарською діяльністю в поточному році не планується.
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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
Основні засоби на початок 2011р - 110695,00, на кінець року - 114025,00грн.
Основні засоби знаходяться в орендованому приміщенні (орендодавець - Подільське ТРЕД "Київпастранс", адреса 
-04080,  м.Київ, вул..Фрунзе,132).

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень
Діяльність ПрАТ "Вега" носить сезонний характер, основна діяльність приходитьь на період березень-вересень.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства
09.09.2011р - оплата штрафу за порушення на ринку цінних паперів.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
На підприємстві затверджені основні принципи облікової політики згідно наказу від 04.01.2011 р. № 1. Змін в 
обліковій політиці Підприємства не відбувалось.

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 ще не виконаних договорів, на кінець звітного періоду 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)
В подальшому підприємство планує:
- розширити ринок збиту продукції за рахунок пошуку нових покупців на основний вид продукції;
- налагодити партнерські стосунки з комунальні підприємства по озелененню міст.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за 
звітний рік
Дослідження та розробки на підпиємстві не проводяться

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
На підприємстві не ведеться претензійно-позовна робота.

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
Ресурсів підприємства не достатньо для погашення його поточних зобов'язань. Підприємство не має достатньо 
грошових коштів, щоб в короткий термін часу розрахуватися із своїми кредиторами. 
Вартість чистих активів Підприємства є від'ємною, що свідчить про недостатність фінансових ресурсів, які могли б
бути використані для погашення його поточних зобов'язань власними коштами.
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

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

засобів 
на початок 
періоду 

на кінець 
періоду

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

Основні засоби, всього (тис.
грн.) 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

будівлі та споруди 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
машини та обладнання 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
транспортні засоби 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Невиробничого 
призначення: 

110695,0 114025,0 0,0 0,0 110695,0 114025,0

будівлі та споруди 34757,0 34757,0 0,0 0,0 34757,0 34757,0
машини та обладнання 55905,0 72124,0 0,0 0,0 55905,0 72124,0
транспортні засоби 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші 20033,0 7144,0 0,0 20033,0 7144,0
Усього 110695,0 114025,0 0,0 0,0 110695,0 114025,0
Опис

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.) -704,8 -741,3
Статутний капітал (тис. грн.) 365,3 365,3
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 365,3 365,3
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.

Висновок Статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 1070,1 тис.грн. Скоригований 
статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 1070,1 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 0,00 X X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X
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за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском):

X 0,00 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском):

X X X

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

X 0,00 X X

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

X 0,00 X X

Податкові зобов'язання X X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов'язання X X X
Усього зобов'язань X 0,00 X X
Опис
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Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів

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

1 2009 2 0
2 2010 1 0
3 2011 0 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)
* 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)
* 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)
* 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 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
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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? 0

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

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

Чи створено в 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)
* 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)
* 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)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) ні
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 0
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Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

Загальні збори 
акціонерів

Засідання наглядової 
ради

Засідання правління

Члени правління (директор) Так Ні Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) 

Ні Ні Ні

Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Так Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за 
роботу з акціонерами 

Ні Ні Ні

Інше (запишіть) Ні Ні Ні
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

(*)
Загальні збори 
акціонерів

Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до 
компетенції 

жодного органу
Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) 

Так Ні Так 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 

Ні Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів 
правління 

Ні Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
наглядової ради 

Ні Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів 
наглядової ради 

Ні Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови та 
членів ревізійної комісії 

Ні Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів правління 

Ні Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів наглядової ради 

Ні Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення 
до майнової відповідальності членів 
правління 

Ні Ні Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій 

Так Ні Ні Ні

Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів 

Ні Ні Ні Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.
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Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні) ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею 
осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

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

Положення про загальні збори акціонерів  X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (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) 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Інформація роз
повсюджується 
на загальних 
зборах

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

ДКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо в
акціонерному 
товаристві

Копії 
документів 
надаються на 
запит акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати 
діяльності 

Так Ні Так Так Ні

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

Ні Так Ні Ні Ні

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Ні Так Так Ні

Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Так Ні Ні Так Ні

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) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім 

аудитором протягом останніх трьох років?
Так (*) Ні (*)

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

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?

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

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

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

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

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

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

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

наступних трьох років?
Так (*) Ні (*)

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

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
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Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились Х
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 

України (далі - особа)?
Так (*) Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть)
* 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: -
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) ні
укажіть яким чином його оприлюднено: -
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 

-
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Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
д/в

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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).
д/в

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

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
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д/в

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
д/в

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

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
д/в

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

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

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

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

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

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

суб'єкта малого підприємництва
коди

Дата (рік, місяць, число) 11 12 31
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Вега" за ЄДРПОУ23503666
Територія 08110, Києво-Святошинський р-н, с. Михайлiвка-Рубежiвка, 

вул. Шкiльна, 30
за КОАТУУ3222485200

Організаційно-правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ230

Орган державного управління за КОДУ7794
Вид економічної діяльності оптова торгівля насіння за КВЕД51.53.2
Середня кількість працівників 14
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 08110, Києво-Святошинський, село Михайлівка-Рубежівка, Шкільна, буд. 30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс

На 31.12.2011
Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив Код 
рядка

На початок звітного 
року

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0,0 0,0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 49,2 30,8
первісна вартість 031 136,5 136,0
знос 032 (87,3) (105,2)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0,0 0,0
первісна вартість 036 0,0 0,0
накопичена амортизація 037 (0,0) (0,0)
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0,0 0,0
Інші необоротні активи 070 0,0 0,0
Усього за розділом I 080 49,2 30,8
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 16,3 28,0
Поточні біологічні активи 110 0,0 0,0
Готова продукція 130 460,3 162,6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 362,2 352,5
первісна вартість 161 362,2 352,5
резерв сумнівних боргів 162 (0,0) (0,0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 118,5 96,4
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 27,7 16,1
Поточні фінансові інвестиції 220 0,0 0,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 29,0 0,0
у тому числі в касі 231 0,0 0,0
в іноземній валюті 240 0,0 0,0
Інші оборотні активи 250 10,9 4,6
Усього за розділом II 260 1024,9 660,2
III. Витрати майбутніх періодів 270 0,0 0,0
IV.  Необоротні активи та групи вибуття 275 0,0 0,0
Баланс 280 1074,1 691,0

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



Пасив Код 
рядка

На початок звітного 
року

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 365,3 365,3
Додатковий капітал 320 0,0 0,0
Резервний капітал 340 1,8 1,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1108,4 -1071,9
Неоплачений капітал 360 (0,0) (0,0)
Усього за розділом I 380 -741,3 -704,8
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0,0 0,0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0,0 0,0
IV. Поточні зобов`язання
Короткострокові кредити банків 500 0,0 0,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0,0 0,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1667,1 1237,1
Поточні зобов`язання за розрахунками:
з бюджетом 550 1,6 4,4
зі страхування 570 6,5 8,7
з оплати праці* 580 8,3 18,5

605 0,0 0,0
Інші поточні зобов`язання 610 131,9 127,1
Усього за розділом IV 620 1815,4 1395,8
V. Доходи майбутніх періодів 630 0,0 0,0
Баланс 640 1074,1 691,0

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0,0

Примітки:
Поточний аналітичний та синтетичний облік надходження об'єктів, їх вибуття, оцінка необоротних матеріальних активів 
ведеться у відповідності з ПСБО 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. 
№92.
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2011 року складає 136,0 тис.грн., залишкова вартість становить 30,8 тис.
грн., сума зносу 105,2 тис. грн.  
Нарахування амортизації основних засобів проводиться відповідно до методів визначення зносу (амортизації) основних засобів 
П(С)БО № 7 "Основні засоби" та обраної Підприємством облікової політики. Придбані основні засоби обліковуються по 
собівартості придбання.         
Облік операцій по виробничим запасам і з товарами, придбаними для продажу, здійснюється у відповідності до вимог 
законодавства, а саме: Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 20.10.1999 року за № 246.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група, обліковими цінами є - первісна вартість 
запасів, товарів, яка визначається згідно вимог П(С)БО № 9 "Запаси". 
Активи, що використовуються протягом не більш одного року, або нормального операційного циклу, якщо він більш року, 
визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами та обліковуються на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані 
предмети".
Списання матеріалів провадиться на підставі актів на списання, які підписані  та затверджені уповноваженими особами 
Підприємства.
Визначені методи придбання та вибуття запасів були незмінні протягом звітного періоду, витрати по запасам та товарам 
відображені з урахуванням П(С)БО № 9 "Запаси" та П(С)БО № 16 "Витрати" і  визначаються за методом ФІФО та наказу "Про 
облікову політику Підприємства". 
Оцінка дебіторської заборгованості проведена за первісною вартістю. Довгострокової дебіторської заборгованості в 
бухгалтерському обліку немає. Резерв сумнівних боргів на протязі періоду, що перевірявся, не нараховувався.
Підтвердження реальності розміру дебіторської заборгованості у фінансової звітності Підприємства, підтверджено актами 
звірок з дебіторами станом на 31.12.2011 р., а також розкриття інформації відповідає вимогам Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.
1999 р. № 237. 
В фінансовій звітності по коду рядку 530 Балансу, станом на 31.12.2011 р. відображена вартість кредиторської заборгованості 
по розрахункам за товари, роботи, послуги в сумі 1 237,1 тис. грн.
За розрахунками з бюджетом  - 4,4 тис. грн;
Зобов'язання Підприємства за розрахунками зі страхування (код рядка балансу 570), визначаються згідно діючого 
законодавства, залишок - в сумі  8,7  тис. грн.
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2. Звіт про фінансові результати

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

Стаття Код 
рядка

За звітній період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6213,1 8199,7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (45,4) (2324,1)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) (010-020)

030 6167,7 5875,6

Інші операційні доходи 040 609,1 2,7
Інші доходи 050 0,0 0,0
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) 070 6776,8 5878,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 080 (5269,1) (4892,6)
Інші операційні витрати 090 (1456,6) (1267,9)
у тому числі: 091 (0,0) (0,0)

092 (0,0) (0,0)
Інші витрати 100 (0,0) (0,0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (6725,7) (6160,5)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 51,1 (282,2)
Податок на прибуток 140 14,6 28,0
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 36,5 (310,2)
Забезпечення матеріального заохочення 160 0,0 0,0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості 
поточних біологічних активів

201 0,0 0,0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості 
поточних біологічних активів

202 0,0 0,0

Примітки:
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік Підприємством був отриманий прибуток  в сумі   36,5 тис. грн.

Керівник Сапон Олександр Вікторович
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Сапон Олександр Вікторович
(підпис) (ініціали, прізвище)
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