
Річна інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне товариство "ГIПСОВИК" 

1.2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство 

1.3. Місцезнаходження емітента

Україна Хмельницька обл. Кам'янець-Подiльський р-н 32307 м.Кам'янець-Подiльський 

пров.Iндустрiальний, 1 

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

22986119 

1.5. Міжміський код, телефон та факс

(03849) 3-18-73 3-19-73 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

buh@gipsovik.com.ua 

1.7. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

16761200000000106 

1.8. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

15.11.1996 

1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації

www.gipsovik.com.ua 

1.10. Розмір статутного капіталу емітента

1 427 180,00 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 25763 24446
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17424 16215
Довгострокові фінансові інвестиції 423 112
Запаси 1058 1818
Сумарна дебіторська заборгованість 3924 3350
Грошові кошти та їх еквіваленти 202 61
Власний капітал 9760 9696
Статутний капітал 1427 1427
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2510 -2278
Довгострокові зобов'язання 8931 9182
Поточні зобов'язання 6821 5333



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,043 0,012
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) -0,043 0,012

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5708720 5708720

Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного 
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів 
власних випусків протягом періоду
Вартість чистих активів 9760 9696

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його 

засновників
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента, посадових  

осіб та його засновників.

Інформація про органи управління емітента.

Управлiння товариством здiйснюють:

- Вищий орган товариства-загальнi збори акцiонерiв товариства;

- Наглядова рада акцiонерного товариства;

- Правлiння товариства;

- Ревiзiйна комiсiя. 

Інформація про посадових осіб емітента.

Інформація про засновників емітента.

4. Інформація про цінні папери емітента
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні папери емітента (вид, форма  

випуску, тип, кількість, їх розміщення і лістинг).

1. Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції Іменні прості. Кількість - 5708720. 

Лістинг - 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні 

папери емітента у депозитарній системі України
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни реєстратора.  

Вказується найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким  

розірвано договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, найменування та 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому передано ведення системи реєстру.  



Вказується дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних  

паперів та орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього рішення. Зазначається  

дата і номер розірваного та укладеного договору, дата і номер акта прийому-передачі,  

сторони акта прийому-передачі системи реєстру.

6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)

Зазначається про проведення або непроведення загальних та позачергових зборів та у разі їх  

непроведення вказуються причини.

23.04.2010 проведено чергові загальні збори. 1.Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-

господарської дiяльностi товариства за 2009 рiк;2.Звiт ревiзiйної комiсiї за 2009 

рiк.Затвердження рiчного звiту та балансу за 2009 рiк;3.Про змiну найменування Кам'янець-

Подiльського ВАТ "ГIПСОВИК" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства";4.Про затвердження нової редакцiї Статуту Кам'янець-Подiльського ВАТ 

"ГIПСОВИК" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства";5.Затвердження внутрiшнiх положень Кам'янець-Подiльського ВАТ 

"ГIПСОВИК" : а) "Про Загальнi збори акцiонерного товариства"; б) "Про Наглядову раду"; в) 

"Про Виконавчий орган"; г) "Про Ревiзiйну комiсiю"; д) "Про Корпоративного секретаря"; 6. 

Про обрання члена Ревiзiйної комiсiї товариства; 7. Про обрання двох членiв Наглядової 

ради; 8. Про обрання корпоративного секретаря; 9. Про переведення випуску акцiй 

Кам'янець-Подiльського ВАТ "ГIПСОВИК" з документарної форми в бездокументарну форму 

( дематерiалiзацiя акцiй ) та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю вiдповiдно до вимог 

Закону України "Про акцiонернi товариства"; 10. Про затвердження змiн та доповнень до 

Статуту дочiрнiх пiдприємств; 11. Про банкруцтво Товариства з метою проведення 

керiвництвом процедури санацiї.

У разі, якщо загальні та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не відбулись,  

емітент має розкрити причини.

7. Інформація про дивіденди
Розділ щодо інформації про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату  

дивідендів. У разі, якщо протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не  

приймалось, про це зазначається та таблиці не заповнюються.
За результатами звітного 

періоду
За результатами періоду, що 

передував звітному

за простими 
акціями

за 
привілейовани

ми акціями

за простими 
акціями

за 
привілейовани

ми акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0,000 0,000 0,000 0,000
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0,000 0,000 0,000 0,000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0,000 0,000 0,000 0,000



Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

8. Інформація щодо аудиторського висновку

ВИСНОВОК
незалежного аудитора

щодо фінансових звітів  публічного акціонерного товариства
"Гіпсовик"

  станом на  31 грудня  2010 року

Адресат:
Державній комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, акціонерам, органам 
управління публічного акціонерного 
товариства "Гіпсовик"

Вступний параграф
На  підставі  договору  №711  від  05  квітня  2011р.  нами  проведено  аудит 

поданої в додатку  фінансової звітності Публічного акціонерного  товариства 
"Гіпсовик" (надалі - ПАТ"Гіпсовик", Товариство), яка включає:

- Баланс станом на 31.12.2010 р. (Форма 1);
- Звіт про фінансові результати за 2010 р. (Форма 2);
- Звіт про рух грошових коштів за 2010 р. (Форма 3);
- Звіт про власний капітал за 2010 р.  (Форма 4);
- Примітки до річної фінансової звітності (форма 5).
Перевірка проводилась в термін з 05.04.2011р. по 22.04.2011р.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є 

Національні  положення  (стандарти)бухгалтерського  обліку,  інші  нормативно-
правові  акти  щодо  ведення  бухгалтерського  обліку  та  складання  фінансової 
звітності в Україні, внутрішні Положення Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу ПАТ"Гіпсовик"
Управлінський  персонал  ПАТ"Гіпсовик"  несе  відповідальність  за 

підготовку  та  достовірне  представлення  цієї   фінансової  звітності  у 
відповідності  до  Закону  України  "Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову 
звітність  в  Україні",  національних  положень  (стандартів)  бухгалтерського 
обліку та інших законодавчих та нормативно-правових актів України.



Відповідальність  управлінського  персоналу  ПАТ"Гіпсовик"  охоплює 
розробку,  впровадження  та  використання  внутрішнього  контролю  стосовно 
підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування 
відповідної  облікової  політики,  а  також  облікових  оцінок,  які  відповідають 
обставинам.

Відповідальність аудитора
Нашою  відповідальністю  є  надання  висновку  щодо  цієї  фінансової 

звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит у відповідності 
до  Міжнародних  стандартів  аудиту,  надання  впевненості  та  етики  (надалі  - 
МСА),зокрема  №700"Аудиторський  висновок  про  фінансову  звітність"; 
№701"Модифікація висновку незалежного аудитора". Ці стандарти вимагають 
від  нас  дотримання  етичних  вимог,  а  також  планування  і  виконання 
аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості,  що компонент 
фінансової звітності  не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачав виконання аудиторських процедур з  метою отримання 
аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір 
процедур залежав від судження аудитора. До таких процедур входила і оцінка 
ризиків  суттєвих  викривлень  фінансових  звітів  внаслідок  можливого 
шахрайства або помилок.  Виконуючи оцінку цих ризиків,  нами розглядались 
заходи  внутрішнього  контролю,  що  стосувались  підготовки  та  достовірного 
представлення фінансових звітів, 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  використаної  облікової 
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом 
та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для 
висловлення нашої думки.

Підстави для "умовно-позитивного" висновку

У  зв’язку  з  неможливістю  перевірки  фактів,  які  стосуються  неучасті 
аудитора  в  інвентаризації,  аудиторська  фірма  не  може  дати  висновок  по 
вказаних моментах.
Аудиторська думка 

На нашу думку,  за  винятком впливу  на  фінансові  звіти  питань,  про  які 
йдеться у попередньому параграфі  фінансова звітність публічного акціонерного 
товариства "Гіпсовик", що додається: 

- Баланс станом на 31.12.2010 р. (Форма 1);
- Звіт про фінансові результати за 2010 р. (Форма 2);



- Звіт про рух грошових коштів за 2010 р. (Форма 3);
- Звіт про власний капітал за 2010 р.  (Форма 4);
- Примітки до річної фінансової звітності (форма 5).

достовірно  та  в  повній  мірі  відображають  у  всіх  суттєвих  аспектах  дійсний 
фінансовий стан ПАТ"Гіпсовик" станом на 31 грудня 2010року  у відповідності 
до:

- Закону  України  "Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в 
Україні";

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку  ;
- Облікової політики ПАТ"Гіпсовик";
- Інших законодавчих та нормативно-правових актів України.

Директор фірми 
“Поділля-аудит-центр”                                                                                             Казалінов  В.Й.
(Сертифікат аудитора №003560)
м.Хмельницький,
Старокостянтинівське шосе, 26/1                                                                     „22” квітня 2011 року

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого 

оприлюднення
Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації у  

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адресу та дату  

опублікування річної інформації в мережі Інтернет.

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії - 30.04.2011.

Річна інформація опублікавана на сторінці www.gipsovik.com.ua в мережі Інтернет 

30.04.2011.

10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова правлiння Постовий Володимир Iллiч
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.04.2010
(дата)


