12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Швейна фабрика була заснована у 1939 році в приміщенні недобудованого млина. В 1969 році була проведена
реконструкція. В 1975 році швейна фабрика стала об'єднанням, тому що до її складу ввійшла Коломийська
швейна фабрика. 3 липня 1993 року Коломийська швейна фабрика стала окремою юридичною особою, а колишнє
швейне об'єднання стало називатися: Виробниче- торгівельне швейне підприємство (ВТШП) "Галичина"
13.12.1994 року ВТШП "Галичина" згідно з рішенням Державного комітету України з легкої і текстильної
промисловості перетворено в процесі корпоратизації у відкрите акціонерне товариство.
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
ВАТ ВТШП "Галичина" має у своєму складі наступні структурні підрозділи:
-розкрійно-підготовчий чех;
- пошивочий цех №1;
- пошивочий цех №2;
- цех вологотеплової обробки;
- склад готової продукції;
- склад фурнітури;
- ремонтно-механічний цех;
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови
та результати цих пропозицій
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб відсутні.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облікова політика відповідає національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та наближена до
вимог податкового обліку.
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Аудиторський висновок
незалежної Аудиторської фірми "Украудитлегпром"
про достовірність фінансової звітності
ВАТ "ВТШП "Галичина"" за 2011рік

1. Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудитлегпром", діюча на підставі свідоцтва
про внесення в Реєстр суб'єктів Аудиторської діяльності №0366, виданого рішенням Аудиторської палати України
від 26 січня 2001р. за № 98, яке діє до 30.11.2015 р., в особі директора Воропая Петра Дмитровича (сертифікат
серія А № 000262 виданий рішенням Аудиторської палати України №12 від 17.02.1994 р., продовжений до 17.02.
2013 р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: реєстраційний номер свідоцтва 000059, серія та номер свідоцтва А000059, дата
видачі свідоцтва 27.05.2004 року, строк дії свідоцтва продовжено розпорядженням Держфінпослуг від 20.03.2008
року № 374 з 20.03.2008 року по 17.02.2013 року, розташована за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського,
77, телефон -факс (044)220-73-65.
2. Дата видачі висновку 12 квітня 2012р.
3.Основні відомості про товариство
Повна назва емітента Відкрите Акціонерне Товариство "Івано-Франківське виробничо - торгівельне швейне
підприємство "Га-личина ""
Код ЄДРПОУ 05502462
Номер свідоцтва про державну реєстрацію Свідоцтво № 6-П видано 25.02.1997р.
Орган, що видав Свідоцтво Івано-Франківський міськвиконком
Юридичний адрес і фактичне місцезнаходження 76019, м. Івано-Франківськ , вул. Галицька, 87
Розрахунковий рахунок в національній валюті 26002300011564
Назва банку, МФО , розрахунковий рахунок 336310 ПАТ "Ідея Банк" р/р 26002300011564 та іно-земній валюті
26002300011564/840,978, рахунок в цінних паперах № 212
Назва банку, МФО, розрахунковий рахунок 336161 АТ "Кредобанк " р/р 2600401010372 в інозе-мній валюті
2600401010372/826,840,978
Власність приватна
Основні види діяльності відповідно до установчих документів. КВЕД-2010;14.13 Виробництво верхнього одягу
47.71 Роздрібна торгівля одягом
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
Телефон, телефакс 78-52-65
Торговий патент на право здійснення торговельної діяльності Серія - ТПБ №727209 01.10.10р-30.09.2011р; .
Газета та остання дата опублікування повідомлення про про-ведення чергових загальних зборів. Газета
"Галичина 34 (4196) від 5.03.2011р. Бюлетень Цінні папери України №41 (3092) від 04.03.2011р.
Дата проведення останніх зборів 20.04. 2011р. (протокол №15)
ВАТ "ВТШП "Галичина "" засноване згідно з рішенням Державного комітету України з Легкої і текстильної
промисловості від 04 липня 1994р. № 148 шляхом перетворення Івано - Франківського державного підприємства
"Івано - Франківська виробничо - торгівельна фірма "Галичина "" у відкрите акціонерне товариство відповідно до
Указу Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.93р. №210\93, діє у
відповідності з Господар-ським Кодексом України та Законом України "Про господарські товариства" із змінами
внесе-ними до цього Закону станом на 15.05.2003р. № 762 - IV, і перереєстровано 17.02.1997р. ІваноФранківським міськвиконкомом, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР №
11191200000001028. Засновником Товариства є держава в особі Державного комітету України з легкої і
текстильної промисловості.
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Дата та номер останньої реєстрації дії 29.02.2012р. №11191070011001028. Місце проведен-ня реєстраційної дії
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради. Дата внесення даних щодо суб'єкта до ЄДРПОУ 01.03.
2012р.
4.Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Договір на виконання аудиторських послуг від 09.04.2012р. № 15
Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01.01 по 31.12.2011р.
Аудит проведено в період з 09.04.2012 по 12.04.2012 року
Місце проведення - бухгалтерія підприємства.
Відповідальність стосовно зазначеної фінансової звітності несли : Голова правління - Ковбас Галина Несторівна
та головний бухгалтер - Данилюк Ольга Михайлівна.
5.Перелік перевіреної фінансової інформації.
При проведенні аудиту використовувались: статут, свідоцтво про реєстрацію, протокол загаль-них зборів, первинні
документи за період з 01.01 по 31.12.2011 р., журнали операцій по всіх рахунках бухгалтерського обліку за період
з 01.01 по 31.12.2011р., головна книга за 2011р., фінансова звітність у складі:
- баланс на 31.12.2011 рік (ф.№ 1);
- звіт про фінансові результати за 2011 рік (ф № 2);
- звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (ф № 3);
- звіт про власний капітал за 2011 рік (ф № 4);
- примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (ф № 5);
- додаток до приміток до річної звітності (ф № 6);
Перевіркою встановлено, що бухгалтерський облік ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні" з використанням Плану рахунків бух-галтерського обліку та активів,
капіталу, зобов'язань і інших господарських операцій і з враху-ванням вимог П(с)БО. Облік в усіх суттєвих
аспектах відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.
1999р. за № 996-ХІV з врахуван-ням вимог П(с)БО та інших нормативних документів з питань організації
бухгалтерського обліку.
Аналіз стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності дозволяє аудитору підтвердити, що бухгалтерський
облік на підприємстві повний, частково комп'ютеризований, ведеться по жу-рнально-ордерній системі
рахівництва, фінансова звітність відповідає встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема,
Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні.
Наказом по підприємству "Про облікову політику" від 05.01.2011р. № 5 визначено сукуп-ність принципів,
методів, які використовуються Товариством для складання і надання фінансової звітності відповідно до п.23
П(С)БО1 "Загальні відомості до фінансової звітності".
Аудиторами підтверджується відповідність даних фінансової звітності Товариства даним обліку та відповідності
даних форм звітності один одному.
В обліковій політиці в 2011 р. відбулися зміни в частині нарахування амортизації основних засо-бів та
нематеріальних активів згідно Податкового Кодексу України, який набрав чинності з 1-го квітня 2011р. Згідно
наказу Товариства №013 від 05.01.2011р. проведена інвентаризація основних засобів, ін-ших необоротних та
нематеріальних активів станом на 1-е квітня 2012 року в цілях нарахування амор-тизації.
6. Обсяг аудиторської перевірки.
Перевірка проведена у відповідності із "Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які додаються до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емі-тентами та професійними
учасниками фондового ринку" затвердженим рішенням ДКЦПФР 19.12.2006р. №1528 зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 23.01.07р. за №53/13320; МСА 700А "Аудиторський висновок про виконання
завдань аудиту спеціального призначення положень (стандартів) бухгалтерського обліку України". Планування та
проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності в фінансовій звітності
суттєвих помилок.
Перевірка достовірності первинної бухгалтерської документації не здійснювалась.

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

Під час аудиту зроблено дослідження доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій
звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Украї-ні, чинним періоду
перевірки.
Вважаємо, що аудитоська перевірка забезпечує обгрунтовану підставу для висловлення нашої думки.
7.Змістовна частина аудиторського висновку
1.7.1.Правильність, класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку
Облік необоротних активів
Класифікація та оцінка активів балансу проведена згідно з П(С)БО. На балансі підприємст-ва на кінець року
значаться основні засоби первісної вартості в сумі 8316 тис грн. Залишкова вартість основних засобів становить
3949,0 тис грн.
Нематеріальні активи - 4,0 тис грн.
Основні засоби на підприємстві враховуються за фактичними витратами на їх придбання і облік їх ведеться на
субрахунках згідно з П(С)БО 7 . Нарахування амортизації по основним засо-бам підприємством проводиться
прямолінійним методом. Станом на 31.12.2011р. товариство ма-ло незавершене будівництво вартістю 8,0 тис. грн
.,облік якого здійснюється на рахунку 15 "Ка-пітальні інвестиції". Вартість основних засобів, нематеріальних та
незавершеного будівництва, що зазначена у річній звітності , підтверджується даними аналітичного та
синтетичного обліку.
ВАТ "ВТШП "Галичина"" оцінку фінансових інвестицій здійснювало відповідно до вимог П(С)БО 12 "Фінансові
інвестиції". Станом на 31.12.2011р. Товариство мало довгострокові фінан-сові інвестиції, які придбані та
утримуються з метою їх продажу на суму 244,0 тис. грн. Побудова аналітичного обліку забезпечує можливість
отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти. Фінансові інвестиції відображені за
собівартістю. За результатами перевірки фінансові інвестиції підлягають зменшенню на 244268грн.
Поточних фінансових інвестицій Товариство не мало.
Облік запасів
Облік запасів підприємство здійснювало на основі даних первинних документів за їх перві-сною вартістю.
Первісна оцінка запасів, оцінка вибуття, оцінка запасів на дату балансу проводилася відпо-відно до вимог
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", "Інструкції про засто-сування плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій",
затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99 №291 та облікової політики Товариства.
Залишки запасів по рахункам синтетичного обліку відповідають даним аналітичного.
Облікові дані підтверджуються первинними документами та даними інвентаризації ( наказ №108 від 30.09.2011,
№ 126 від 26.10.2011р., № 142 від 29.11.2011р. та №142155від 29.12.2011).
Облік грошових коштів
Бухгалтерський облік та документальне оформлення касових операцій на підприємстві від-повідає вимогам
"Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженому постановою
Правління Національного Банку України від 15.12.2004р. №637.
Ведення та документальне оформлення підприємством операцій по розрахунковому та ін-ших банківських
рахунках відповідає вимогам відповідних нормативних актів, зокрема, "Інстру-кції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті", затвердженої постановою НБУ від 21.01.2004р. №22.
Товариство купівлю-продаж валютних коштів відображає в бухгалтерському обліку відпо-відно до П(с) БО 15
дохід, П(с) БО 16 "Витрати" та П(с) БО 21 "Вплив змін валютних курсів".
Залишки та обороти грошових коштів по виписках банку відповідають залишкам та оборо-там за даними
синтетичного та аналітичного обліку.
Станом на 31.12.2011 рік Товариство мало грошові кошти та їх еквіваленти в сумі 1065,0тис. грн., у т.ч.:
- у національній валюті -346,0тис. грн.;
- в іноземній валюті 719,0тис. грн.
Вище вказані суми залишків грошових коштів зазначені в формі №1 "Баланс", формі №3 "Звіт про рух грошових
коштів" та формі №5 "Примітки до річної фінансової звітності".
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Облік дебіторської заборгованості
Облік дебіторської заборгованості ведеться згідно вимогам П(С)БО 10. Станом на 31.12.2011р. вона складала 909,
0 тис. грн. із них:
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 597,0тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 22,0 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за виданими авансами 0,0 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість 290,0тис. грн.;
Інші оборотні активи 11,0 тис. грн..
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги визначається од-ночасно з визнанням
доходу від їх реалізації та оцінюється за первісною вартістю. Поточна дебітор-ська заборгованість включається
підприємством до балансу за чистою реалізаційною вартістю.
Показники, що характеризують склад та стан дебіторської заборгованості Підприємства на звітну дату,
відповідають даним регістрів синтетичного та аналітичного обліку, тобто підтверджені первинними документами,
у яких зазначені терміни виникнення цієї заборгованості.
Резерв сумнівних боргів на підприємстві створюється. Визначається резерв на підставі кла-сифікації дебіторської
заборгованості, тобто групуванням дебіторської заборгованості за термі-ном їх погашення.
Резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення та інших витрат і
платежів не проводилося.
Розрахунки з підзвітними особами Товариство проводить відповідно до вимог діючого за-конодавства.
Станом на 31.12.2011 року витрати майбутніх періодів Товариства складали 7,0 тис. грн. за-значені витрати
підтверджені первинними документами.
Аналіз стану обліку активів підприємства дозволяє аудитору зробити висновок про те, що всі активи правильно
прокласифіковані, їх оцінка відповідає вимогам П(с)БО і є реальною в умо-вах діючого підприємства.
1.7.2.Реальність розміру зобов'язань у фінансовій звітності
Визнання на оцінку зобов'язань Товариство здійснювало відповідно до вимог П(с)БО 11 "Зобов'язання".
Зобов'язання визначається Товариством, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує імовірність
зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.
Довгострокових зобов'язань на балансі ВАТ на кінець року немає.
Поточні зобов'язання станом на 31.12.2011р. становлять 335,0тис. грн. в т.ч :
- заборгованість за товари, роботи, послуги - 8,0 тис. грн.;
- з бюджетом - 16,0тис. грн.;
- з одержаних авансів -42,0 тис. грн.;
- зі страхування - 60,0 тис. грн.;
- з оплати праці - 150,0тис. грн.;
- з учасниками - 1,0 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання - 58,0 тис. грн.
Показники балансу на 31.12.2011р., що характеризують стан розрахунків з кредиторами по заробітній платі,
соціальному страхуванню, з підзвітними особами, відповідають даним регістрів аналітичного та синтетичного
бухгалтерського обліку, що дає підстави для підтвердження про їх достовірність.
Зобов'язання Товариства, що склалися на дату балансу, оцінені за первісною вартістю, під-тверджуються даними
синтетичного і аналітичного обліку нараховані відповідно до чинного за-конодавства. У річній фінансовій
звітності Товариства достовірно відображені суми зобов'язань, про що свідчать первинні документи та дані
синтетичного обліку, в яких зазначені терміни вини-кнення цієї заборгованості.
Визнання відстроченого податкового зобов'язання ВАТ "ВТШП "Галичина"" здійснювало відповідно до вимог
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".
Перевірка дотримання вимог податкового законодавства проводилася в січні 2012 року.
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Зібраної в процесі аудиту інформації достатньо, щоб зробити висновок про реальність роз-міру зобов'язань у
фінансовій звітності Товариства.
1.7.3.Правильність визначення власного капіталу, його структура та призначення
Власний капітал на кінець року становить 6797,0 тис. грн. і складається із :
- статутного капіталу - 7058,0 тис. грн.
- іншого додаткового капіталу - 1,0 тис грн.
- резервний капітал - 106,0тис. грн.
- непокритий збиток - 368,0 тис. грн.
Розрахунків по забезпеченню наступних витрат і платежів підприємство не здійснювало.
В 2011 році змін в додатковому капіталі не було. Резервний фонд збільшився на 12,0 тис.грн.. Зазначені дані
підтверджені даними аналітичного та синтетичного обліку.
Облік статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства Статутний фонд на протязі 2011 року
залишився без змін. Статутний фонд поділено на 7058000 простих іменних ак-цій номінальною вартістю 1,00 грн.
кожна. Станом на 06.11.2010р. зареєстрований статутний ка-пітал в сумі 7058,0 тис.грн. сплачено повністю. Акції
на пред'явника, привілейовані та інші види цінних паперів не випускались.
Згідно з договором № 4/1 від 30.12.1998р. ведення реєстру власників іменних цінних папе-рів виконує незалежний
реєстратор ТзОВ "Рані": Івано - Франківська обл., м. Івано-Франківськ , вул. Василіянок
Чисті активи складають 6797,0 тис. грн., що менше статутного капіталу.. Аудитор пропонує звернути увагу на
вимоги статті 155 частини ІІІ ЦКУ.
В 2011 році загальні збори акціонерів проводились 20 квітня 2011р. (протокол №15).
Акції на пред'явника, привілейовані та інші види цінних паперів до розміщення не перед-бачені.
Державної частки в Статутному капіталі немає.
Аудиторською перевіркою підтверджується правильність та адекватність визначення власно-го капіталу, його
структури та призначення.
1.7.4.Облік доходів і фінансових результатів
Визначення виручки від реалізації та фінансових результатів діяльності, порядок обчислен-ня податкових та інших
обов'язкових платежів проводилось Товариством у звітному періоді у порядку, передбаченому нормативними
актами України з питань бухгалтерського обліку та звіт-ності.
Облік доходу від операційної та іншої діяльності ведеться на рахунку 7 класу "Доходи від реалізації". Визнання
доходу в бухгалтерському обліку відображається в момент збільшення ак-тиву або зменшення зобов'язання згідно
критеріїв визнання доходу П(С)БО 15 "Дохід".
Аналітичний облік реалізації відповідає синтетичному. Спільної господарської діяльності Товариство не веде.
Перевірено достовірність даних про дохід (виручку від реалізації товарів та інших доходів, а також правильність
розрахунку собівартості та витрат періоду при формуванні фінансових результатів за звітний період. Порушень не
виявлено.

8. Аналіз показників фінансового стану

На підставі даних фінансової звітності розраховані показники, які характеризують фінансо-вий майновий стан
підприємства та рентабільність підприємства. ( Табл. № 1 )
Таблиця № 1
П№ п/п Показники Станом на
01.01.2011р. Станом на
31.12.2011р. Теоретичне значення
показника
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11. Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності
К1 = Ф1(ряд230+р.240+р.220)
Ф1 ряд 620
Показує, яку частку поточних боргів під-во може погасити зараз наявними коштами. 1,54 3,18 0,25-0,35
22. Коефіцієнт загальної ліквідності

К2 = Ф1 р.2А
Ф1 р.4П
Показує, яку частку поточних боргів під-во може сплатити, якщо для цього використає всі свої оборотні акти-ви.
6,57 8,74 1,0-2,0
33. Коефіцієнт фінансової незалежності К3 =
Р.І.П.
.
підсумок балансу
Показує, в якій мірі під-во не залежить від своїх кредиторів. 0,93 0,95 >0,5
44. Коефіцієнт рентабельності активів
Відображає обсяг прибутку на 1 грн. вкладених коштів 0,01 0,03 > 0
55. Коефіцієнт структури капіталу
К4 = Ф1 (р. 430 + р.480 + р.620 + р.630)
Ф1 ряд. 380
Показує співвідношення залучених і власних коштів. 0,07 0,05 0,5-1,0
66. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом.
Показує співвідношення власних коштів і зобов'язань.
Ф1 Р.380
Ф1(480+620) 14,45 20,23 1-2
9.Висновок
Ми вважаємо, що в процесі аудиту нами було зібрано достатньо доказів, щоб зробити на-ступний висновок:
Визначення виручки від реалізації та фінансових результатів діяльності проводилось Това-риством у звітному
періоді, у порядку, передбаченому нормативними актами України з бухгал-терського та податкового обліку.
Бухгалтерська, податкова та статистична звітність складалась та подавалась товариством у повному обсязі.
Розмір статутного капіталу відповідає вимогам установчих документів та повністю сформо-ваний.
Показники статей бухгалтерського балансу ВАТ "ВТШП "Галичина"" станом на 31.12.2011р. відповідають даним
синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку, реально та точно відображають його
фінансовий стан.
Показники фінансового стану Товариства відображені в синтетичному обліку адекватно, що дає підстави для
підтвердження достовірності та повноти показників Звіту про фінансові резуль-тати та їх використання за 2011
рік.
На підставі проведеної перевірки Аудиторська фірма "Аудитлегпром" вважає, що фінансова звітність ВАТ
"ВТШП "Галичина"" справедливо і в усіх суттєвих аспектах достовірно і повно відображає фінансовий стан
Товариства станом на 31.12.2011 р. Баланс Товариства, звіт про фі-нансові результати, звіт про рух грошових
коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, додаток до приміток до річної
фінансової звітності "Інформація за сегмен-тами" за 2011р. підтверджуємо.

Директор ТОВ Аудиторська
Фірма "Украудитлегпром",
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П.Д. Воропай

сертифікат серії А №000262,
виданий рішенням Аудиторської
палати України за №12 від 17.02.1994р.
продовжений до 17.02.2013р.

12 квітня 2012 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
Товариство спеціалізується на пошиві жіночого та чоловічого верхнього одягу та переробки давальницької
сировини іноземних фірм та замовників України.
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 поступлення основних засобів на суму 3 млн.342 тис грн;
відчуження основних засобів на суму 232тис.грн.
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
Основними засобами емітента є швейне обладнання.
Емітент проводить екологічно чисте виробництво.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
-Застаріле обладнання;
- відсутність обігових коштів;
- низька купівельна спроможність населення;
- відсутність внутрішнього ринку збуту.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
В звітному періоді було оплачено штрафних санкцій на суму 9626.41 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
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Емітент свою діяльність проводить на основі самофінансування.
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 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)
Перспективний план розвитку підприємства передбачає:
- модернізацію технологічного процесу;
- оновлення робочих машин та механізмів;
- розробку нових технологій ,моделей, конструювання;
- маркетингове дослідження
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за
звітний рік
Дослідження і розробки за звітний період емітент не проводив. Відповідно витрати відсутні.
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
Судові справи, стороною яких виступає емітент відсутні.
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
Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану емітента відсутня.
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