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Директор    Волошин Ігор Станіславович

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)
 
    22.04.2013
    (дата)
  М.П.   
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 
1. Загальні відомості

 
1.1. Повне найменування емітента  Приватне акціонерне товариство "Білоцерківський ювелірний 

завод"
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  Приватне акціонерне товариство
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

 31907510

 
1.4. Місцезнаходження емітента  09112, Київська, -, м. Біла Церква, вул..Фастівська  23
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

 (04563) 60143, 63691

 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  igorvol@meta.ua
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  29.04.2013
  (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у  № 81, бюлетень "Відомості НКЦПФР"  26.04.2013
  (номер та найменування офіційного друкованого 

видання)
 (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці

 buz.ua  30.04.2013

  (адреса сторінки)  (дата)

mailto:igorvol@meta.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 X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток,
паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці  
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  
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  
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
В перелiку iнформацiї вiдсутня iнформацiя Товариства про:

1. рейтингове агенство, в зв"язку з тим, що не проводилась рейтингова оцiнка Товариства або його цiнних паперiв;
2. iнформацiя про органи управлiння у зв"язку з тим що цей додаток не заповнюється акцiонерними товариствами;
3. iнформацiя про дивiденди у зв"язку з тим що дивiденди за звітний рiк не нараховувались та не виплачувались, 
тому що товариство не отримало прибутку;
4. iнформацiя про облiгацiї у зв"язку з тим, що облiгацiї товариством не випускались;
5. iнформацiя про iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї у зв"язку з тим, що товариством такi цiннi 
папери не випускались;
6. iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року у зв"язку з тим, що Товариство не здiйснювало 
викуп власних акцiй протягом звiтного року;
7. гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв у зв"язку з тим, що такi цiннi папери не 
випускались;
8. вiдомостi щодо пунктiв 15-24 у зв"язку з тим що цi додатки не заповнюються акцiонерними товариствами.
9. відомості щодо особливої інформації у зв"язку з тим, що такої інформації в звітному періоді не було.
10.інформація про обсяги виробництва та собівартість реалізованої продукції у зв"язку з тим, що доход товариства 
не перевищує 5 млн. грн.
Товариством у складi звiту не надається :
1. рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi у зв"язку з тим, 
що вона не складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
2. звiт про стан об"єкта нерухомостi у зв"язку з тим, що цiльовi облiгацiї не випускались.
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3. Основні відомості про емітента

 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Білоцерківський 

ювелірний завод"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "БЮЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 09112
3.1.5. Область, район Київська, -
3.1.6. Населений пункт м. Біла Церква
3.1.7. Вулиця, будинок вул..Фастівська  23
 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 339736
3.2.2. Дата державної реєстрації 21.03.2002
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий Комітет Білоцерківської міської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 500500,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 500500,00
 
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті

АТ "Брокбізнесбанк"

3.3.2. МФО банку 300249
3.3.3. Поточний рахунок 26003025170001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті

АТ "Брокбізнесбанк"

3.3.5. МФО банку 300249
3.3.6. Поточний рахунок 26003025170001
 
3.4. Основні види діяльності Виробництво ювелірних виробів 36.12, - -, - -
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності(*)

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

1 2 3 4 5
Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння

АВ № 522392 11.05.2010Міністерство фінансів України 11.05.2099

Опис Ліцензія на основний вид діяльності Товариства. Термін дії ліцензії необмежений.

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
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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 Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Волошин Ігор Станіславович

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

СК, 123650, 15.03.1996, МВ №2 Білоцерківського МУГУ 
МВС України в Київській обл.

6.1.4. Рік народження** 1967
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЗАТ НВФ "Ферокерам", начальник цеха

6.1.8. Опис Керівна особа непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Адміністративіні штрафи не 
накладалися. Повноваження та обов"язки визначені 
Статутом Товариства. Дані про винагороду відсутні.

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

Левченко Олена Володимирівна

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

СК, 559963, 17.06.1997, МВ №2 Білоцерківського МУГУ 
МВС України в Київській обл.

6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЗАТ НВФ "Ферокерам", заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис Керівна особа непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Адміністративіні штрафи не 
накладалися. Повноваження та обов"язки визначені 
Статутом Товариства та посадовою інструкцією. Дані 
про винагороду відсутні.

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

Уткін Едуард Юрійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

Керівник ЗАТ "Кадо", м.Москва

6.1.8. Опис Керівна особа непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. Адміністративіні штрафи не 
накладалися. Повноваження та обов"язки визначені 
Статутом Товариства та посадовою інструкцією. Дані 
про винагороду відсутні. Згоди на оприлюднення 
паспортних даних не надав.
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* 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

Директор Волошин Ігор Станіславович СК, 123650, 15.03.1996, МВ 
№2 Білоцерківського МУГУ 
МВС України в Київській 
обл.

0 0,000000 0 0 0 0

Головний бухгалтер Левченко Олена 
Володимирівна

СК, 559963, 17.06.1997, МВ 
№2 Білоцерківського МУГУ 
МВС України в Київській 
обл.

0 0,000000 0 0 0 0

Ревізор Уткін Едуард Юрійович 05.11.2002 286 100,000000 286 0 0 0
Усього 286 100,000000 286 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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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

Уткін Едуард Юрійович 05.11.2002 286 100,000000 286 0 0 0
Усього 286 100,000000 286 0 0 0

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

** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові
(*) X

Дата проведення 16.03.2011
Кворум зборів ** 100,000000
Опис Рішення акціонера

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
Рішення акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД"


    м. Біла Церква                                                                     
22 березня 2012 р.


Акціонер Уткін Едуард Юрійович, який володіє 286 
простими іменними акціями, що становить 100% 
статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ 
ЗАВОД",  згідно статті 153 Цивільного Кодексу України, 
статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства"   
вирішив:

1.	 Звіт Директора  про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2011 рік затвердити, роботу 
Директора  за 2011  рік схвалити  та визнати її такою, що 
відповідає інтересам акціонера Товариства.
2.	 Затвердити бізнес-план  розвитку Товариства на 2012 
рік. 
3.	 Звіт та висновок Ревізора про наслідки перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 
рік затвердити.
4.	 Фінансову  звітність та річний звіт  за 2011 рік 
затвердити.
5.	 Збиток, отриманий Товариством за 2011 рік в сумі 
648 тис. грн.  покрити за рахунок нерозподіленого 
прибутку минулих років;
6.	 У зв'язку   зі збитковістю Товариства дивіденди за 
2011 рік не нараховувати та не виплачувати.      
7.	 Звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ 
"Аудиторська компанія "ЛУКА" про результати щорічної
перевірки фінансової звітності Товариства за 2011 рік  
затвердити. 



 Акціонер                                             	 	 	              Е.Ю.
Уткін

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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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
18.06.2010180/10/1/10 ТУ ДКЦПФР в 

м.Києві та 
Київській обл.

UA4000074587 Акція проста 
бездокументарна
іменна

Бездокументарні 
іменні

1750,00 286 500500,00 100,000000

Опис Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лістингу 
жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не відбувалось.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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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: 

2337,9 2226,6 0,0 0,0 2337,9 2226,6

будівлі та споруди 1551,9 1480,6 1551,9 1480,6
машини та обладнання 383,0 371,0 383,0 371,0
транспортні засоби 227,0 219,0 227,0 219,0
інші 176,0 156,0 176,0 156,0
2. Невиробничого 
призначення: 

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

будівлі та споруди 0,0 0,0
машини та обладнання 0,0 0,0
транспортні засоби 0,0 0,0
інші 0,0 0,0
Усього 2337,9 2226,6 0,0 0,0 2337,9 2226,6
Опис Обмежень на використання основних засобів немає. 

Ступінь використання основних засобів - 65%. Ступінь 
зносу  - 29%.

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.) 3430,7 3455,1
Статутний капітал (тис. грн.) 500,5 500,5
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 500,5 500,5
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 Розрахункова вартість чистих активів перевищує 
статутний капітал на 2930,2 тис.грн. Розрахункова 
вартість чистих активів перевищує скоригований 
статутний капітал на 2930,2 тис.грн. Вимоги частини 
третьої статті 155 Цивільного кодексу України 
дотримані. Зменшення статутного капіталу не 
вимагається.

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 1339,00 X X
у тому числі:
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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кредит банку 01.05.2008 1339,00 21,000000 01.05.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском):

X 0,00 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском):

X X X

за векселями (всього) X 0,00 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом):

X 0,00 X X

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

X 0,00 X X

Податкові зобов'язання X 62,70 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X
Інші зобов'язання X 362,30 X X
Усього зобов'язань X 1764,00 X X
Опис Товариство  облігацій , іпотечних цінних паперів , сертифікатів 

ФОН, інших цінних паперів не випускало, фінансових інвестицій 
у корпоративні права не здійснювало.
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Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва
коди

Дата (рік, місяць, число) 12 12 31
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Білоцерківський ювелірний 

завод"
за ЄДРПОУ31907510

Територія Київська область за КОАТУУ3210300000
Організаційно-правова форма 
господарювання

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ111

Орган державного управління - за КОДУ -
Вид економічної діяльності Виробництво ювелірних виробів за КВЕД36.12
Середня кількість працівників 38
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 09112, -, м. Біла Церква, вул..Фастівська  23
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс

На 31.12.2012
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
Основні засоби:
залишкова вартість 030 2337,9 2226,6
первісна вартість 031 3102,1 3122,1
знос 032 (764,2) (895,5)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037 (     ) (     )
Довгострокові фінансові інвестиції 040
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080 2337,9 2226,6
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1252,6 1277,1
Поточні біологічні активи 110
Готова продукція 130 2094,4 1522,9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 218,4 162,5
первісна вартість 161 218,4 162,5
резерв сумнівних боргів 162 (     ) (     )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0,2 0,4
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 14,4 1,0
у тому числі в касі 231 0,5
в іноземній валюті 240 1,4
Інші оборотні активи 250 3,0 2,8
Усього за розділом II 260 3583,0 2968,1
III. Витрати майбутніх періодів 270
IV.  Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 5920,9 5194,7

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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Пасив Код 
рядка

На початок звітного 
року

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 500,5 500,5
Додатковий капітал 320
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2954,6 2930,2
Неоплачений капітал 360 (     ) (     )
Усього за розділом I 380 3455,1 3430,7
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430
III. Довгострокові зобов'язання 480 2025,0 1339,0
IV. Поточні зобов`язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 337,8 299,1
Поточні зобов`язання за розрахунками:
з бюджетом 550 43,2 62,7
зі страхування 570 13,2 20,0
з оплати праці* 580 46,6 42,2

605
Інші поточні зобов`язання 610 1,0
Усього за розділом IV 620 440,8 425,0
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 5920,9 5194,7

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

Примітки:
Примітки відсутні

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

Стор. 15



2. Звіт про фінансові результати

За 2012 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 3702,7 3587,0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (425,7) (565,0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) (010-020)

030 3277,0 3022,0

Інші операційні доходи 040 37,3 13,0
Інші доходи 050
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) 070 3314,3 3035,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 080 (1805,6) (1671,0)
Інші операційні витрати 090 (1146,0) (1473,0)
у тому числі: 091 (     ) (     )

092 (     ) (     )
Інші витрати 100 (354,1) (508,0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (3305,7) (3652,0)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 8,6 (617,0)
Податок на прибуток 140 33,0 31,0
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 (24,4) (648,0)
Забезпечення матеріального заохочення 160
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості 
поточних біологічних активів

201

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

202

Примітки:
Примітки відсутні

Керівник Волошин Ігор Станіславович
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Левченко Олена Владимирівна
(підпис) (ініціали, прізвище)
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27. Аудиторський висновок

Текст аудиторського висновку
- внесено в Реестр субъектов аудиторской деятельности решением АПУ №193 
- свидетельство № 4177, действительно до 06.08.2013г. 
- адрес: 01133, Україна,  м.  Київ, вул. Щорса, 31  
-  тел.:  +38(044)353-7560, (050)9936587, (067)710-5652,  
_________________________________________________________________________________

 м. Київ                                                                                                            25 квітня 2013 рік

                                                               До Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку України, керівних, 
виконавчих органів та учасників  
                                     Приватного акціонерного товариства 
"Білоцерківський ювелірний завод"

                                  
                                       ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
                                               
                           Товариства з обмеженою відповідальністю 
                                      "Аудиторська компанія "ЛУКА"
щодо комплекту фінансової звітністі загального призначення, 
складеної за П(с)БОУ
ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД"       
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

1.Основні відомості про аудиторську фірму

Повна  назва	 	Товариствo з обмеженою відповідальністю  "Аудиторська компанія "ЛУКА""
Ідентифікаційний код	 	36017930
Місцезнаходження  	 	04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37, оф.405
Телефон
	 	(044) 3537560, 2062090 
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності 	 	Свідоцтво про 
внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності  № 4177 від 06.08.08 р.
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки  
фінансових установ, що здійснюють 
діяльність на ринку цінних паперів              
	 	Свідоцтво серії АБ №000838, що видане за
рішенням ДКЦПФР №1529 від 23.12.2008 р.

Кількість робітників, які були зайняті у  виконанні завдання з надання впевненості ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ 
ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД"

Період виконання завдання 	 	
 3 (три) особи

12 квітня 2013року- 25 квітня 2013року

2. Місце проведення аудиту та дата видачі висновку
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Аудиторська перевірка річної фінансової звітності та річних звітних даних Приватного акціонерного товариства 
"Білоцерківський ювелірний завод" (далі за текстом - Товариство) за період діяльності з 01 січня 2012 року по 31 
грудня 2012 року на предмет їх достовірності, повноти та відповідності концептуальній основі проведена 
безпосередньо в товаристві, про що за наслідками перевірки надано висновок  25 квітня 2012 року.
                    
3. Основні відомості про товариство
Найменування	Приватне акціонерне товариство "Білоцерківський ювелірний завод"
Ідентифікаційний код 	31907510
Організаційно-правова форма суб'єкта перевірки	Приватне акціонерне товариство 
Правовий статус суб'єкта	Юридична особа 
Дата первинної реєстрації та свідоцтво про державну реєстрацію	Зареєстроване 21.03.2002 р Білоцерківською 
міською радою , свідоцтво №04055009Ю0011580
Адреса місцезнаходження	09112, м. Біла Церква, вул. Фастівська, 23
Телефон	+38(04563)63691, 60143
Розрахункові рахунки	26003025170001;26003025170001/840
26003025170001/643; 26003025170001/978
МФО	300249
Назва банку	АТ "Брокбізнесбанк"
Види діяльності за КВЕД	32.12 виробництво ювелірних і подібних виробів; 
32.13 виробництво біжутерії та подібних виробів;
38.31 демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами;
47.79 роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

Приватне акціонерне товариство "Білоцерківський ювелірний завод" функціонує на законних засадах і в своїй 
діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами.
Ідентифікаційний код - 31907510
Предметом діяльності Приватного акціонерного товариства "Білоцерківський ювелірний завод" згідно із Статутом 
є виробництво ювелірних виробів із золота та срібла з природним камінням - топаз, аметист, гранат бірюза, корал 
тощо. Товариство має повний комплекс технологічного обладнання для виготовлення високоякісної продукції. 
Значну частину продажу Товариство складають експортні операції (в 2012 році - 31%).  

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Згідно договору № 127-а/13 від 08 квітня 2013 року незалежна аудиторська фірма ТОВ "Аудиторська компанія 
"ЛУКА" провела аудиторську перевірку фінансової звітності  Товариства станом на 31 грудня 2012 року. 
Початок перевірки - 12 квітня 2013 року.
Закінчення перевірки - 25 квітня 2013 року.
Дата надання висновку - 25 квітня 2013 року.
 Мета перевірки - підтвердження достовірності фінансової звітності Товариства, складеної у відповідності до 
П(С)БО України станом на 31.12.2012 року та  аналіз фінансового стану за даними звітності.
Розмір суттєвості із Замовником не обумовлювався, тому визначався по відношенню до виявлених під час аудиту 
відхилень згідно професійної думки аудитора.
Для здійснення перевірки були використані наступні документи - Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, 
який складається з:
1.	Баланс станом на 31.12.2012 року.
2.	Звіт про фінансові результати за 2012рік.
                         
4.	Масштаб проведення  аудиту
Аудиторська перевірка була підготовлена та спланована з достатнім рівнем впевненості про те, що фінансова 
звітність не має суттєвих помилок. Перевірка включає вивчення (шляхом тестування) доказів, що характеризують 
систему обліку та внутрішнього контролю, підтверджують показники у фінансовій звітності Товариства.
Перевірці підлягали: установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння статистичних кодів, 
реєстраційні свідоцтва Товариства, фінансова звітність, складена у відповідності до П(с)БО за 2012 рік, головна  
книга,  регістри  синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку.
Достовірність та  повнота бухгалтерського балансу, фінансової звітності Товариства встановлювалась шляхом 
огляду та тестування процесу, що використовується управлінським персоналом для оцінювання, перевірки 
наявності, а одночасно відсутності, суттєвих розбіжностей між даними аналітичного обліку та статтями  балансу і 
показниками фінансової  звітності. 
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При обстеженні бухгалтерських операцій використовувались методи документального контролю: розрахунково-
аналітичний, нормативний та метод перевірки документів - формальний, арифметичний та по суті.
Перевірка проводилась з використанням тестів та інформації, яка підтверджує цифровий матеріал, покладений в 
основу звітності.
      Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в процесі виконання 
роботи. Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані і які могли б вплинути 
на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть 
відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.
Виходячи з сутності аудиту та вимог Міжнародних нормативів аудиту, а також характеру робіт можлива 
ймовірність того, що в ході перевірки будь-які суттєві невідповідності можуть бути не виявлені, за що аудитор не 
несе відповідальності. 
             По заяві керівництва Товариства всі фінансові та майнові операції станом на 31 грудня 2012 року 
відображено в бухгалтерському обліку і звітності та від аудитора не приховано ніяких документів, які мають 
відношення до предмету аудиту. Відповідальність за фінансову звітність, вступні залишки та надану інформацію  
несе керівництво Товариства.
Особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність у періоді, що перевіряється, були:
             Голова правління - Волошин Ігор Станиславович: з 17 квітня 2002 року по теперішній час. (Призначення: 
протокол загальних зборів учасників №2 від 17.04.2002року, наказ № 1 выд 17.04.2002р.);
             Головний бухгалтер - Левченко Олена Володимирівна: з 18 квітня 2002 року -по теперішній час;   (Наказ №
2 від 18.04.2002 року);
Аудиторська перевірка проводилась з відома голови правління товариства Волошина І.С. та головного бухгалтера 
Левченко О.В.
Перевірка проводилась у відповідності з вимогами Господарського Кодексу України; Закону України "Про 
внесення змін до Закону про Аудиторську діяльність" від 14.09.2006р. № 140-V; Закону України від 16.07.99р. № 
996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку; Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.
1996р. №448/96-ВР; Міжнародних Стандартів аудиту, зокрема МСА 700 "Висновок незалежного аудитора щодо 
повного пакета фінансових звітів загального призначення", МСА 701 "Модифікація висновку незалежного 
аудитора", МСА 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення", МСА 
720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти", що прийняті в якості Національних 
нормативів аудиту рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003р. № 122/2 "Про порядок застосування в 
Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів", інших нормативних актів. 

5.	Опис обраної облікової політики товариства
Відповідно до п.5 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 
року №996-ХІV товариство обрало журнально-ордерну форму бухгалтерського обліку. Товариство використовує 
реєстри журнально-ордерної форми обліку згідно з прийнятим Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій, затверджений наказом Мінфіну від 30.11.1999 року № 291 та 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, пристосованим до особливостей господарських операцій у 
ювелірній галузі, з використанням комп'ютерної програми ИАС "БЮЗ".
В наказі "Про облікову політику" від 01.04.2011 року № 13/1  розкрита сукупність принципів, методів і процедур, 
які повинні використовуватися підприємством для складання та подання фінансової звітності, незмінність 
облікової політики протягом 2011-2012рр.

6.	Висловлення думки аудитора стосовно розкриття інформації за видами активів станом на 31.12.2012 року
Станом на 31.12.2012 року статті бухгалтерського балансу, в цілому, відповідають  залишкам рахунків 
бухгалтерського обліку.
Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів здійснюється відповідно до Закону України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16.07.1999 року №996, П(с)БО. 
6.1. Необоротні активи
Товариство здійснює облік основних засобів за національним стандартом  П(с)БО№7  "Основні засоби", застосовує
прямолінійний метод нарахування амортизації, для визначення строків користоного використання призначено 
відповідну комісію. Споруди, виробниче обладнання та автомобілі складають 81% загальної вартості необоротних 
активів. На 28,7% необоротні активи Товариства замортизовані.  Переоцінка справедливої вартості необоротних 
активів товариством не проводилась, згідно наказа про облікову політику товариство забов'язано її провести, якщо 
залишкова вартість необоротних активів більше ніж на 10% відрізняється від ринкової. Інвентаризація по 
закінченню 2012 року на 31 грудня 2012 року проводилась, надлишків та нестач не знайдено. Аудитор в 
інвентаризації участі не брав.
6.2. Оборотні активи
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В складі виробничих запасів облікується сировани та матеріали на суму 1241,4тис.грн, незавершене виробництво 
(золото та срібло) на суму 22,2тис.грн та інші матеріали на суму 11,1тис.грн та МШП на суму 2,4тис.грн. 
Залишки готової продукції облікуються на 31.12.2012 року в сумі 1522,9тис.грн. 
Інвентаризацію на 31 грудня 2012 року було проведено, надлишків та нестач не знайдено.
Облік дебіторської заборгованості товарство  здійснює за національним стандартом  П(с)БО №10 "Дебіторська 
заборгованість".  Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи найшла своє відображення в 
балансі в складі оборотних активів за первісною вартістю, її сума 24,9тис.грн. Облікова політика дебіторської 
заборгованості  підприємства визначається переліком її дебіторів, величинами заборгованості, методами 
визначення суми сумнівних боргів. На балансі рахується дебіторська заборгованість (сплачені аванси за роботи, 
товари, услуги) в сумі 104,4тис.грн, дебіторську заборгованість в сумі 33,2тис.грн, строк погашення якої більше 1 
року аудитор вважає за потрібне відобразити в складі довгострокової дебіторської заборгованості. 
Станом на 31.12.2012р. на балансі товариства рахуються грошові кошти:
"	в гривні в сумі  1,0 грн (в тому числі в касі - 0,5тис.грн)
"	на валютних рахунках в сумі 1,4 тис. грн 
що підтверджено обслуговуючим банком в ході аудиторських процедур - зовнішніх підтверджень.

7. Висловлення думки аудитора стосовно формування власного капіталу товариства станом на 31.12.2012 року
7.1.Формування  статутного капіталу товариства
Статутний капітал Товариства був сформований з додержанням вимог Закону України "Про господарські 
товариства". Статутний фонд сплачений повністю в відповідно встановлені законодавством терміни. 
У відповідності до положень Статуту затвердженого Рішенням Учасників було визначено у розмірі 500 500,00 
(п'ятсот тисяч п'ятсот гривень), було здійснено випуск    цінних    простих іменні акції в документарній формі в 
кількості  286 штук.  Номінальна  вартість акції 1750 гривень. Єдиним акціонером Товариства є громадянин Росії 
Уткiн Едуард Юрiйович.
Статутний фонд ЗАТ "Білоцерківський ювелірний завод" повністю сформований та сплачений виключно 
грошовими коштами. Акції оцінені по засновницький вартості. Додатковий випуск не здійснювався. Інші цінні 
папери на період перевірки не випускались.
Власний капітал акціонерного товариства на кінець 2012 року дорівнює  3430,7 тис. гривен, у тому числі:
"	статутний капітал в сумі 500,5 тис. гривен;
"	прибуток в сумі 2930,2 тис. гривен.
Проведений розрахунок вартості чистих активів Товариства станом на кінець звітного 2012 року відповідає 
вимогам національного законодавства.  Вартість чистих активів (активи мінус зобов'язання)  Товариства  рівна  
3430,7 тис. гривень, яка більша за розмір статутного фонду. 
Товариство не сформувало резервний капітал відповідно до вимог Статуту, який повинен складати 15% від 
статутного капіталу, тобто 75,1тис.грн, який формується згідно статутних вимог Товариства за рахунок 
нерозподіленого прибутку шлях відрахувань з нього не менше ніж 5% на рік.
	 	Частка держави у статутному капіталі приватного акціонерного товариства "Білоцерківський ювелірний завод" 
відсутня.

8.	Висловлення думки аудитора стосовно розкриття інформації про  зобов'язання
Відображена в балансі станом на 31.12.2012 р. поточна заборгованность за товари, роботи, послуги складає 299,
1тис.грн, 61% її - заборгованість за матеріали.
На балансі облікується заборгованість перед бюджетом в сумі 62,7тис.грн (в тому числі заборгованість з ПДВ - 51,
9тис.грн). Аудит правильності  розрахунків та сплати податкових платежів не проводився. 
Товариство має забов'язання в сумі 1339,0тис.грн по кредиту перед АТ Брокбізнесбанк (цільове призначення - 
поповнення обігових коштів, закупка золота, каміння тощо) за договором 2007 року, частина кредиту було 
пролонговано в середині 2011 році.  
Згідно наданої інформації управлінським персоналом ПрАТ "Білоцерківський ювелірний завод" в 2012 році не мав 
відносини зі зв'язаними сторонами у визначенні П(С)БО 23.
 Забезпечення невикористаних відпусток робітників Товариство не нараховувало, аудитор підрахував такий резерв 
на загальну суму 102,8 тис. грн.
           Загальний капітал та зобов'язання  станом на 31.12.2012 року в сумі 5194,7 тис. грн, що дорівнюють активам.

9.	Розкриття інформації про фінансові результати за 2012 року
Визнання, класифікацію та оцінку доходу Товариство здійснює відповідно до вимог П(С)БО 15 "Доходи".
Загальні доходи за 2012 рік Товариства склали 3258,5тис.грн, з яких:
"	Дохід від реалізації - 3277,0тис.грн;
"	Дохід від операційнох курсової різниці - 6,3тис.грн
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"	Дохід від списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності - 31,0тис.грн
    Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до 
зменшення власного капіталу Товариства за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Собівартість проданої продукції в 2012 році склала 1805,6тис.грн.
 Загальні витрати за 2012 рік склали 3172,0тис.грн, з яких:
"	Витрати на заробітну плату - 379,1тис.грн
"	Витрати на соціальне страхування - 139,2тис.грн
"	Амортизація необоротних активів - 58,5тис.грн
"	Витрати на ярмаркі, виставки, стенди тощо  - 246,6тис.грн
"	Витрати на оренду торгових приміщень - 105,6тис.грн
"	Витрати на автомобілі, ГСМ, транспортні витрати - 79,8тис.грн
"	Послуги банку, професійні послуги (страхування, юридичні, зв'язок, охорона тощо) - 148,4тис.грн
"	Витрати на відрядження - 57,4тис.грн
"	Втрати від курсової різниці, списання дебіторської заборгованості,  благодійність - 25,1тис.грн
"	Інші витрати  - 9,1тис.грн
"	Податок на прибуток - 8,6тис.грн
"	Відсотки за користування кредитом склали 354,1тис.грн
За даними обліку, що відображено у звіті про фінансові результати за 2012 ріку, протягом звітного періоду 
фінансовий результат діяльності товариства дорівнює збитку в сумі 127,2 тис. грн (з урахуванням резерву 
невикористаних відпусток робітників).

10.	Аналіз показників фінансового стану товариства
            Фінансовий стан та платоспроможність Товариства характеризуються показниками, що розраховані та 
надані у таблиці нижче:
              № з/п	Показник	Норм. значення	на 01.01.2012р	на 31.12.2012р.
10.1. Аналіз майнового стану підприємства.
10.1.1	Коеф.зносу основних засобів	Зменш.	0,25	0,29
10.2. Аналіз ліквідності підприємства.
10.2.1	Коеф.покриття
(загальної ліквідності)	>1	1,45	1,68
10.2.2	Коеф.швидкої (поточної) ліквідності	0,6-0,8	0,71	0,51
10.2.3	Коеф.абсолютної (строкової) ліквідності	0,20-0,25	0,03	0,01
10.2.4	Чистий обор.капітал (тис.грн)	>0, збільш.	3142,2	2543,6
10.3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства.
10.3.1	Коеф.платоспроможності (автономії)	> 0,5	0,58	0,66
10.3.2	Коеф.фінансування	>1,збільш	0,71	0,51
10.3.3	Коеф.забезпеч.власн. обіг. засобами	>0,1	7,13	5,98
10.3.4	Коеф.маневреності власного капіталу	>0,збільш.	0,91	0,74
10.4. Аналіз рентабельності підприємства.
10.4.1	Коеф.рентабельн. активів	>0,збільш	0,00	0,00
10.4.2	Коеф.рентабельн. власного капіталу	>0,збільш	0,00	0,00
10.4.3	Коеф.рентабельн. діяльності	>0,збільш	0,00	0,00
        
	Аналізуючи показники фінансового стану Товариства за 2012р. слід зважати на те, що господарська діяльність 
товариства в 2011-2012 роках відбувалась стабільно, дохід практично не змінився, кількість робітників стабільна. 
За поясненням управлінського персоналу постійними зміни податкового законодавства в останні роки, які суттєво 
вплинули на ювелірний ринок, не дозволили збільшити обсяги продажу.
Основні засоби товариства замортизовані на 29%, значних капітальних вкладень Товариство в 2012 році не 
здійснювало.
Практично всі показники ліквідності в межах норми. Показник чистого оборотного капіталу в 2012 року залишився
позитивним та значним, але має позитивну динаміку. Тобто товариство має достатньо вільних коштів від поточних 
зобов'язань.
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  Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства характеризує структуру джерел фінансування 
ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості та незалежності підприємства від зовнішніх джерел 
фінансування його діяльності. Коефіцієнт платоспроможності (або автономії) показує питому вагу власного 
капіталу в загальній сумі ресурсів підприємства, авансованих у його діяльність, яка знаходиться у Товаристві в 
межах норми та має позитивну тенденцію. Фінансова стійкість є показником прогнозу платоспроможності 
Товариства в тривалому інтервалі часу.
         Всі коефіцієнти платоспроможності з межах норми норми, що свідчить про достатню питому вагу власного 
капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в діяльність Товариства. Коефіцієнт структури капіталу 
(фінансування) характеризує залежність підприємства від залучених засобів. Він розраховується як співвідношення
залучених та власних засобів.
Коефіціент фінансування Товариства знаходиться теж межах норми, це означає, що товариство незалежне від 
зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами в 2011-2012рр. теж має 
позитивне значення.
          Показники рентабельності визначаються як відношення чистого прибутку (збитку) до активів, власного 
капіталу, показників господарської діяльності та продукції. Сенс цих показників - визначити величину чистого 
прибутку в одиниці активів, власного капіталу, показників господарської діяльності та продукції.  
	У зв'язку з тим, що товариство в 2011-2012рр. отримала збиток, всі показники рентабельності дорівнюють нулю, 
але слід відзначити позитивну тенденцію в дінаміці, при фактично однаковому рівню продажу в 2011 та 2012 роках
збиток зменшився більше ніж в 26 раз, тобто товариство значно скоротило витрати.
Аудитор не знайшов в ході проведення аудиторських процедур жодних загроз безпрерианості діяльності 
товариства.
Аудитор оцінює фінансовий стан підприємства як стабільний, але потребуючий дій для для розширення ринків 
збуту Товариства.
    
11.	Відповідальність управлінського персоналу товариства за фінансову звітність
Управлінський персонал товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї звітності 
відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності - Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", а також за внутрішній 
контроль, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства та помилки.

12.	Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів проведеного нами 
аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.   
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів 
фінансової 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 товариством 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлювання думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю товариства. Аудит також включає 
оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським 
персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторськи докази для висловлення нашої думки.  

13.	Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Необхідно пере класифікувати дебіторську заборгованість на довгострокову (більше року) в сумі 33,2тис.грн , 
дебіторську заборгованість за товари, роботи та послуги в сумі 24,9тис.грн та іншу в сумі 104,4тис.грн.
 Товариство не створило забезпечення невикористаних відпусток працівників в сумі 102,8тис.грн, що вплине на 
зменьшнення розміру прибутку відповідно.
Товариство не нарахувало резервний фонд на загальну суму 75,1тис.грн, його створення приведе до зміни 
структури власного капіталу. 
Масштаби нашої перевірки були обмежені часом у зв'язку із піздним отриманням завдання. Ми не мали 
можливості виконати альтернативні процедури для підтвердження інформації про фактичну наявність активів та їх 
оцінку, не прийняли участі в щорічній інвентаризації.

14.	ВИСНОВОК
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         Ми підтверджуємо, що принципи облікової політики та облікових оцінок Товариства, що застосовувалися при
веденні бухгалтерського обліку, не змінювалися протягом періоду, що перевірявся. Класифікація та оцінка активів 
Підприємства, з урахуванням застережень, відповідає вимогам П(с)БО. Розмір зобов'язань у фінансовій звітності, в 
цілому, відповідає реальному положенню та нормативам. Склад, структура та використання власного капіталу, 
визначені Товариством об'єктивно та адекватно. Показники фінансової звітності Приватного акціонерного 
товариства "Білоцерківський ювелірний завод" станом на 31.12.2012 року співставні між собою. Звіт про 
фінансовий результат,  у всіх суттєвих аспектах за виключенням зауважень Аудитора, достовірно подає 
інформацію про фінансовий результат за 2012 рік, підрахований відповідно П(с)БО.
Аудитор не знайшов факти угрози безпреривності діяльності Товариства у найближчому майбутньому.
Умовно-позитивна думка.
      На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-
позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає достовірну та 
справедливу інформацію про) фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Білоцерківський ювелірний 
завод" станом на 31 грудня 2012 року та його фінансові результати за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, 
відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 Додаток:
1.	Баланс станом на 31.12.2012 року.
2.	Звіт про фінансові результати за 2012рік.

Директор  незалежної аудиторської фірми 
ТОВ "Аудиторська компанія "ЛУКА"
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