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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості
 
1.1. Повне найменування емітента  Вiдкрите акцiонерне товариство  Льонокомбiнат 

"Cтаросамбiрський"
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  Відкрите акціонерне товариство
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

 05495816

 
1.4. Місцезнаходження емітента  82000, Львівська, Старосамбiрський, м.Старий Самбiр, 

Промислова ,1
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

 (8 238) 21 886, 8 238 21 886

 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  lk_info@ukr.net
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у  Бюлетень "Цінні папери"  
  (номер та найменування офіційного друкованого 

видання)
 (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці

 www.stockmarket.gov.ua  

  (адреса сторінки)  (дата)

mailto:lk_info@ukr.net
http://www.stockmarket.gov.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
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в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

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

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 
складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття

 

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

X

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

 

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
Лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi товариство не отримувало.
Емiтент не належить до об"єднань пiдприємств.
У звiтному перiодi товариство рейтингову оцiнку не проводило.
За звiтний перiод дивiденди не нараховувались
Облiгацiї та iншi цiннi папери у звiтному перiодi не випускались.
У звiтному перiодi емiтент не проводив викуп власних акцiй. 
За звiтний перiод не було випускiв боргових цiнних паперiв
У звiтному перiодi особлива iнформацiя не виникала.
У звiтному перiодi не було випускiв ФОН.
Емiтент не складає рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв.
У звiтному перiодi емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї.
У звiтному перiодi емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати.
Емiтент не складає рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв.
Фактiв виникнення особливої iнформацiї Емiтента не було.
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3. Основні відомості про емітента

 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство  Льонокомбiнат 
"Cтаросамбiрський"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ВАТ Льонокомбiнат "Старосамбiрський"

3.1.3. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 82000

3.1.5. Область, район Львівська, Старосамбiрський

3.1.6. Населений пункт м.Старий Самбiр

3.1.7. Вулиця, будинок Промислова ,1
 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 14091200000000193

3.2.2. Дата державної реєстрації 31.07.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Серiя А00 №473166, Старосамбiрська районна 
держадмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 824900,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 824900,00
 
3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті

Самбiрське відділення Центральної філії ПАТ 
"КРЕДОБАНК" №4

3.3.2. МФО банку 325365

3.3.3. Поточний рахунок 2600503976394

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті

Самбiрське відділення Центральної філії ПАТ 
"КРЕДОБАНК" №4

3.3.5. МФО банку 325365

3.3.6. Поточний рахунок 2600503976394
 

3.4. Основні види діяльності Пiдготовка та прядiння лляної пряжi 17.14.0, д/н д/н, д/н 
д/н
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3.8. Інформація про органи управління емітента

Вищим органом управління емітентом є загальні збори акціонерів.
Директор - Литвин Христина Львiвна
Голова спостережної ради - Литвин Зiновiй Львович
Член спостережної ради -  Сало Ярослав Степанович
Член спостережної ради - Савула Степан Йосипович
Голова ревiзiйної комiсiї - Багнiй Оксана Петрiвна
Старший бухгалтер - Теличко Марiя Степанiвна
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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) 
Регiональне вiддiлення ФДМУ у Львiвськiй обл. 20823070 Україна, 79001, Львівська, Галицький, м. Львiв, 

Сiч. Стрiльцiв, 3
0,000000

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт * Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або учаснику

(від загальної кількості) 
Усього 0,000000

* не обов'язково для заповнення
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5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв  - 34 чол. Розробленi посадовi iнструкцiї, проводяться комплекснi 
заходи по досягненню встановлених нормативiв безпеки працi та виробничого середовища. Протягом звiтнього 
перiоду кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв не змiнювалась.
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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

Литвин Христина Львiвна

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

КА, 634057, 03.12.1997, Старосамбiрський РВ УМВСУ у
Львiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження** 1957

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ВАТ Льнокомбiнат" Старосамбiрький", директор

6.1.8. Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини
у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi 
посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  не було.

6.1.1. Посада Голова спостережної ради

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

Литвин Зiновiй Львович

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

КА, 634057, 03.12.1997, Старосамбiрський РВ УМВСУ у
Львiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження** 1953

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ВАТ Льонокомбiнат "Старосамбiрський", голова 
спостережної ради.

6.1.8. Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини
у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi 
посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  не було.
Мiсце роботи: представник фiрми "Лендком Ю.А." у 
Старосамбiрському районi.

6.1.1. Посада Член спостережної ради

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

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

КА, 539287, 01.10.1997, Старосасбiрський РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження** 1956

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ВАТ Льнокомбiнат "Сторосамбiрський", член 
спостережної ради

6.1.8. Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини
у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi 
посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  не було.

6.1.1. Посада Член спостережної ради

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

Савула Степан Йосипович

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

КА, 539287, 01.10.1997, Старосамбiрський РВ УМВСУ у
Львiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження** 1959

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ВАТ Льонокомбiнат "Старосамбiрський", нач.  вiддiлу 
збуту

6.1.8. Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини
у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi 
посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  не було.

6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї

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

Багнiй Оксана Петрiвна

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

КС, 242607, 22.01.2003, Старосамбiрський РВ УМВСУ у
Львiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження** 1962

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ВАТ Льонокомбiнат "Старосамбiрський", бухгалтер
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6.1.8. Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , 
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини
у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi 
посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  не було.

6.1.1. Посада Старший бухгалтер

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

Теличко Марiя Степанiвна

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

КА, 756664, 10.02.1998, Старосамбiрським ОВ УМВСУ 
у Львiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження** 1964

6.1.5. Освіта** Середня-спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ВАТ  Льонокомбiнат "Старосамбiрський", Головним 
бухгалтер

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 
посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 
виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-
яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII



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 п
ред'явника

привілейов
ані іменні

привілейов
ані на пред'
явника

Кількість за видами акцій

Член спостережної ради Сало Ярослав Степанович КА, 539287, 01.10.1997, 
Старосасбiрський РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл.

22.07.1998 464980 14,092011 464980 0 0 0

Голова ревiзiйної комiсiї Багнiй Оксана Петрiвна КС, 242607, 22.01.2003, 
Старосамбiрським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл.

18.12.1997 2000 0,060613 2000 0 0 0

Директор Литвин Христина Львiвна КА, 634057, 03.12.1997, 
Старосамбiрський РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл.

01.01.1900 0 0,000000 0 0 0 0

Голова спостережної ради Литвин Зiновiй Львович КА, 634057, 03.12.1997, 
Старосамбiрський РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл.

18.12.1997 703495 21,320615 703495 0 0 0

Член спостережної ради Савула Степан Йосипович КА, 539287, 01.10.1997, 
Старосамбiрський РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл.

18.12.1997 19800 0,600073 19800 0 0 0

Старший бухгалтер Теличко Марiя Степанiвна КА, 756664, 10.02.1998, 
Старосамбiрським ОВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл.

01.01.1900 0 0,000000 0 0 0 0

Усього 1190275 36,073312 1190275 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

привілейова
ні іменні

привілейова
ні на 

пред'явника

Кількість за видами акцій

ПФ "Котон" 22386112 Україна, 82000, Львівська, 
Старосамбiрський, м.Старий 
Самбiр, вул.Промислова, 1

18.12.1998 592300 17,950661 592300 0 0 0

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи*

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

Дата 
внесення до 
реєстру

Кількість 
акцій (штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейова
ні іменні

привілейова
ні на 

пред'явника

Кількість за видами акцій

Литвин Зiновiй Львович КА, 634057, 03.12.1997, Старосамбiрським РВ
УМВСУ у Львiвськiй обл.

18.12.1997 703495 21,320615 703495 0 0 0

Сало Ярослав Степанович КА, 539287, 01.10.1997, Старосамбiрським РВ
УМВСУ у Льiввськiй обл.

22.07.1998 464980 14,092011 464980 0 0 0

Усього 1760775 53,363286 1760775 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 28.04.2011

Кворум зборів ** 68,560000

Опис Порядок денний :
1. Звіт керівника ВАТ Льонокомбінат 
"Старосамбірський" за 2010 рік;
2. Звіт Наглядової ради та голови ревізійної комісії;
3. Затвердження річного звіту;
4. Про план розподілу прибутку (покриття збитків);
5. Вибори керівника ВАТ Льонокомбінат 
"Старосамбірський";
6. Про надання договору на викуп власних акцій;
7. Про надання дозволу про оплату акцій майном 
Товариства;
8. Про надання дозволу керівнику на створення дочірних
та спільних суб`єктів господарювання;
9.  Про надання дозволу керівнику на одержання 
кредитів та поворотної допомоги;
10. Про переведення випуску акцій Товариства у 
бездокументарну форму (дематеріалізація випуску)та 
затвердження рішення про дематеріалізацію:
а) обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск 
акцій;
б) обрання зберігача, у якого будуть відкриватись 
рахунки власникам акцій;
г) визначення дати припинення ведення реєстру.
11. Про припинення дії договору на ведення реєстру з 
реєстратором;
12. Визначення способу персонального повідомлення 
акціонерів про дематеріалізацію;
13. Про надання Дирекції дозволу про заключення Угод 
про відчуження майна Товариства;
14. Про затвердження змін до Статуту Товариства (нової 
редакції Товариства).

* 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

Аудиторськ фiрма "Львiв-Аудит-Iнспект"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22331536

Місцезнаходження Україна, 79005, Львівська, Галицький, м. Львiв, я. 
Стецька, 8/11

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

Сертифікат аудитора

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.06.1998

Міжміський код та телефон 032 260 19 06

Факс 032 260 19 06

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть

Опис Аудиторськi послуги надавались згiдно договору №5/02  
вiд 01.02.2012 року.

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

ТзОВ "Балтік Фінанс Груп"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36797165

Місцезнаходження Ураїна, 79012, Львівська, Франкiвський, м. Львiв, Ак. 
Сахарова, 42

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

Серія АВ  №533838

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.04.2010

Міжміський код та телефон 032 294 95 06

Факс 032 294 95 08

Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна 
діяльність( а саме зберігач цінних паперів)

Опис Мiж Зберігачем та Емiтентом укладено Договiр на 
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №46-
Е вiд 05.09.2011 року.

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

ПАТ "Національний Депозитарій України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження Україна, 01001, Київська, ., м.Київ, вул.Б.Грінченка, 3
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Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 
України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006

Міжміський код та телефон (044)377-70-16

Факс (044)279-12-49

Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна 
діяльність( а саме депозитарій цінних паперів)

Опис Публічне акціонерне товариство "Національний 
Депозитарій України" обслуговує випуск акцій 
Товариства, щодо яких прийнято рішення про 
деметеріалізацію.
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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 ід
ентифікаційний 

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
07.06.2011 55/13/1/11 Львiвське 

територiальне 
управлiння 
ДКЦПФР

UA 400129290 Іменні прості Бездокументарна
, іменні

0,25 3299600 824900,00 100,000000

Опис Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" обслуговує випуск акцій Товариства, щодо яких прийнято рішення про 
деметеріалізацію у зв'язку з чим видавалось нове свідоцтво про реєстрацію випуску в бездокументарній формі.
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12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ВАТ "Льнокомбiнат "Старосамбiрський " було створено в процесi приватизацiї у 1995р.
Злиття, подiл, приєднання та перетворення у звiтному перiодi не вiдбувались.

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
Органiзацiйна структура пiдприємства включає в себе керiвний вiддiл, вiддiл збуту та виробничi цехи. Дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй чи представництв Товариство не має.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Нархування амортизацiї проводиться по податковому облiку; оцiнка вартостi запасiв за методом FIFO.

Текст аудиторського висновку
ТзОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "ЛЬВІВ-АУДИТ-ІНСПЕКТ"

- Свідоцтво про  внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності  №0350, видане АПУ 26.01.2001 р. № 98, 
чинне  до 15.12.2010 р.,  
- Свідоцтво АБ № 000520 видане рішенням Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку №569. від 19.
07.2007 р. чинне до 15.12.2010 р.                                                                                           - Сертифікат аудитора - 
Серія А № 003512 видане на підставі рішенням АПУ від 25 червня 1998 р № 67,  термін дії до 25 червня 2012 
року.

 79005 м. Львів, вул. Я. Стецька 8/11,  тел. 260-19-06, E-mail chomiak.r@mail.ru
___________________________________________________________________________________
Р/р26004301135 в ОПЕРВ облуправління Ощадного банку м. Львова
ЗКПО 22331536,  МФО 325796, КОАТУУ 4610136600, КОПФГ 240

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
	 	 	 	(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності 
ВАТ Льонокомбінат "Старосамбірський" 
станом на 31 грудня 2011 року.

                                        Директору 
                                        ВАТ Льонокомбінат "Старосамбірський"
                                                             Західному регіональному відділенню НКЦПФР 

	 м. Львів                                                                     29 лютого  2012 року
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Нами, незалежною аудиторською фірмою ТзОВ АФ "Львів-Аудит-Інспект" відповідно з договором № 5/02 від 01 
лютого 2012 року з 01 лютого по 29 лютого 2012 року проведено  аудиторську перевірку достовірності, повноти та 
відповідності встановленим законодавством вимог, щодо формування фінансової звітності  ВАТ Льонокомбінат 
"Старосамбірський" яка додається та включає загальну інформацію про діяльність Товариства а саме: Баланс 
(форма №1-М)  станом на 31 грудня  2011 року,   Звіт про фінансові результати (форма №2-М) за рік, що минув на
зазначену дату.
Фінансова звітність підготовлена бухгалтерською службою ВАТ Льонокомбінат "Старосамбірський" у 
відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 
року №996-ХІV (з наступними змінами і доповненнями) та Національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку.

1. Відповідальність управлінського персоналу
за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності.

Згідно Міжнародних стандартів аудиту (МСА-200)  управлінський персонал бере на себе відповідальність за 
складання фінансової звітності відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності, а також за 
такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики та 
облікових оцінок, які відповідають обставинам.

2. Відповідальність аудитора за надання 
висновку стосовно фінансової звітності.

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо наданих для перевірки фінансових звітів та інших 
документів Товариства на підставі аудиторської перевірки за результати операцій з 01.01.2011 року по 31.12.2011 
року. Аудиторська перевірка проводилася  у відповідності до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність та
Міжнародних стандартів аудиту, (зокрема МСА 520, 700,705, 706 та 720) по наданню впевненості і етики, а також 
планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не 
містить суттєвих викривлень.
Обов'язком аудитора являється отримання достатніх свідчень для обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова 
звітність не містить суттєвих помилок та істотних перекручень і на підставі цих свідчень висловити свою 
професійну думку стосовно відповідності предмету перевірки (фінансової звітності) узгодженим критеріям 
(національним Положенням (стандартам)) бухгалтерського обліку, сформулювати незалежний погляд та довести 
його  до користувачів інформації для задоволення їх інформаційних потреб з предмету перевірки.

3. Висловлення думки аудитора щодо повного
комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 700, 705.

Аудиторська перевірка була спланована і виконана з метою збору достовірних даних про те, що фінансові звіти 
ВАТ Льонокомбінат "Старосамбірський"  не містять суттєвих помилок.
Фінансова звітність ВАТ Льонокомбінат "Старосамбірський" станом на 31.12.2011 року надає достовірну та 
справедливу інформацію, згідно вимог Національних стандартів.
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення вибіркової перевірки на відповідність даних первинних 
документів даним синтетичного та аналітичного обліку, тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, 
розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів бухгалтерського обліку 
нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку на Україні та ведення податкового обліку.
Аудитором перевірено наступні форми звітності: Баланс (форма №1 М)  станом на 31 грудня  2011 року,   Звіт про 
фінансові результати (форма №2 М).
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої 
думки.
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Основні відомості про акціонерне Товариство

Найменування емітента	 ВАТ Льонокомбінат "Старосамбірський"
Код ЄДРПОУ 	05495816
№ запису про внесення до ЄДР 
та дата державної реєстрації	 № 1 409 120 0000 000193 від 31.07.1995 р.
Орган, що видав свідоцтво	 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської обл.
Юридична адреса	 обл. Львівська, р-н Старосамбірський,               м. Старий Самбір,  вул. Промислова, 1 
Розрахункові рахунки	 № 2600503976394
МФО	 № 325365
Назва банку	 Самбірська філія ЦП ПАТ "КредоБанк"
Основні види діяльності	 Прядіння лляних волокон, вирощування зернових та технічних культур
Статутний капітал	824900,0 грн.
Кількість простих іменних акцій	3299600 шт.
Номінальна вартість акцій	0,25 грн.

4. Стан бухгалтерського обліку Товариства

В процесі проведення аудиту нами досліджено:
- Установчі документи Товариства;
- Наказ про облікову політику;
- Первинні документи (вибірково);
- Регістри бухгалтерського обліку Товариства;
- Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва:
- Баланс станом на 31грудня 2011 року (форма 1-М);
- Звіт про фінансові результати за  2011 рік (форма 2-М);
За результатами проведених досліджень встановлено наступне:
При веденні бухгалтерського обліку Товариство дотримується  вимог Закону України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року №996-ХІV (з наступними змінами та доповненнями) та 
Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
При веденні бухгалтерського обліку та підготовці фінансових звітів Товариство дотримується принципів 
автономності, безперервної діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та 
відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, 
єдиного грошового вимірника.
Товариство веде бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою,  принципи якої залишились 
незмінними протягом періоду, що перевірявся.
Фінансова звітність Товариства була складена станом на 31.12.2011 р. та охоплює період з 01.01.2011 р. по 31.12.
2011 р.
Фінансова звітність складена у відповідності із П(С)БО №1 затвердженими наказом Міністерства фінансів 
України №87 від 31.03.1999 р., П(С)БО №6, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 137 від 28.
05.1999 р., П(СБ)О №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" затверджений Міністерством фінансів 
України № 39 від 25.02.2000 року.
Фінансова звітність підприємства відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище, 
результати господарської діяльності ґрунтуються на даних синтетичного та аналітичного обліку, які тотожні між 
собою.
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 Відповідно до п.6 підрозділу 4 розділу ХХ  "Перехідні положення "Податкового кодексу" підприємством згідно 
наказу № 18 від 17.12.2011 р. проведена інвентаризація основних засобів станом на 01 квітня 2011 року та 
встановлені терміни їх корисного використання.
Відповідно до вимог "Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", затвердженої наказом Мінфіну України 
№69 від 11.08.94 р. з подальшими  змінами №268 від 05.12.97 року в Товаристві згідно наказу № 18 від 17 грудня 
2011р. проведена інвентаризація основних засобів, розрахунків, грошових коштів станом на 31.12.2011 р.
Ми не мали змоги бути присутніми при  проведенні інвентаризації станом на  31 грудня  2011 року.

5. Розкриття інформації за видами активів 
відповідно до П(С)БО та МСБО.

Основні засоби 
 Облік надходження, вибуття, наявності та визнання первісної вартості об'єктів основних засобів та інших 
необоротних матеріальних активів здійснюється згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
7 "Основні засоби" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року №288/4509 (зі змінами та доповненнями). До основних 
засобів підприємством віднесені матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких більше року 
та первісною вартістю більше 1000 гривень. 
До 01.04.2011 року нарахування амортизації основних засобів підприємством проводилося із застосуванням 
методів, встановлених пунктом 26 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", а саме: 
застосовувалися норми та методи, встановлені статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку 
підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР (зі змінами та доповненнями). 
З 01.04.2011 року відповідно до ПКУ та Наказу "Про облікову політику" підприємством застосовується 
прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів згідно строків корисного використання 
необоротних активів, встановлених наказом по підприємству № 7від 21 березня 2011 року.
Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним синтетичного обліку.
Відомості про основні засоби наведені в таблиці.

№ п/п	 Основні засоби	 На  01.01.2011 р	 На
31.12.2011 р.	 Відхилення
(+,-)
1.	 Первісна вартість (тис.грн.)	6416,0	6300,5	-115,50
2.	 Знос (тис.грн.)	4326,5	4333,1	6,60
3.	 Залишкова вартість (тис.грн.)	2089,5	1967,4	-122,10

Протягом звітного періоду в складі основних засобів відбулися наступні зміни:
- введено в експлуатацію обладнання вартістю 1,0 тис.грн.;
- списано основні засоби залишковою вартістю 3,1 тис.грн.;
- реалізовано основні засоби на суму 48,0 тис.грн. (залишкова вартість             13,5 тис.грн.)
Згідно наказу на консервацію основних засобів №7/а від 21.03.2011 р. підприємством станом на 01.04.2011 року 
законсервовано основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності підприємства а саме:
первісна вартість	 	1180570,64 грн.
знос	 	732802,79 грн.
залишкова вартість	 	447761,85 грн.
Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не проводилася.
Незавершене будівництво
У рядку 020 Балансу відображено вартість незавершених капітальних інвестицій у  придбання необоротних 
активів. Показник цього рядку сформовано згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 
"Основні засоби". 
Станом на 31.12.2011 р.  "Незавершене будівництво" становить 87,7 тис.грн. в т.ч.  вартість не введених в 
експлуатацію:
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- основних засобів  на суму 87,1 тис.грн.
- малоцінних необоротних матеріальних активів в розмірі 0,6 тис.грн.
Нематеріальні активи та фінансові інвестиції  на балансі Товариства не числяться.
Запаси. 
Порядок визнання, оцінка придбання та вибуття запасів відповідає вимогам Положення (Стандарту)  
бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Одиницею запасів визначається кожне найменування цінностей. Придбані 
запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Оцінка вибуття запасів при відпуску  у  
продаж та іншому вибутті здійснюється згідно наказу про облікову політику. 
Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання матеріалів, які підписані уповноваженими особами
Товариства та затверджені у встановленому порядку.
Активи, що використовуються протягом не більше 1-го року, або нормального операційного циклу, якщо він 
більше 1-го року визнаються малоцінними швидкозношуваними предметами (МШП) та обліковуються 
Товариством на рах. 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". 
Відповідно до вимог п.23 П(С)БО 9 вартість МШП, що передані в експлуатацію виключаються зі складу активів 
(списуються з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями 
експлуатації і відповідними особами Товариства протягом строку їх фактичного використання.
В балансі станом на 31.12.2011р. запаси відображені за первісною вартістю в сумі 386,0 тис.грн. в т.ч.:
виробничі запаси	 	201,3 тис.грн.
готова продукція	 	181,5 тис.грн.
товари	 	3,2 тис.грн.
Дебіторська заборгованість.
Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості не в повній мірі відповідає вимогам Положення 
(Стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 08.10.99 р. № 237, із змінами і доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 25.10.99 р. № 725/4018.
Відповідно до пункту 7 вищевказаного Положення поточна  дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої 
реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів. Пунктом 8 Положення 
передбачено, що величина резерву сумнівних боргів визначається, виходячи з платоспроможності окремих 
дебіторів або на основі класифікації дебіторської заборгованості.
В той же час, станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства обліковується безнадійна дебіторська заборгованість в
сумі 2237,0 грн. в т.ч.:
- Асоціація "ДЖІЕС"  	1925,0 грн.
- Митниця "Львів"	312,0 грн.
Резерв сумнівних боргів не створений і тим самим порушено принцип обачності відповідно до Закону України 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. тобто, це має вплив на величину 
непокритого збитку відповідно на розмір власного капіталу Товариства.
Згідно даних бухгалтерського обліку станом на 31.12.2011 р. дебіторська заборгованість Товариства становить  22,
8 тис.грн. в т.ч.:
1. Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги)	          16,2 тис.грн.  
2. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом            0,2 тис.грн.                           
3. Інша поточна дебіторська заборгованість                                    6,4 тис.грн. 
Грошові кошти та їх еквіваленти
Облік касових операцій ведеться відповідно до Положення про ведення касових операцій в національній валюті в 
Україні, затвердженого  постановою Правління Національного банку №637 від 15.12.2004 р., зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 13.01.2006 р. за №40/10320.
Операції за поточними рахунками в банках ведуться згідно чинного законодавства.
В статті Балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти" Товариством відображено залишок грошових коштів в 
національній валюті в сумі 32881,25 грн. в т.ч.: на розрахунковому рахунку в розмірі 32608,70 грн., в касі 
Товариства в сумі 272,55 грн.,               в іноземній валюті в еквіваленті становить 63851,16 грн. ( 1697,21$ = 
13560,37 грн.;  4880,82 ЄВРО = 50262,94 грн.;  111,60 руб. = 27,85 грн.)
Інші оборотні активи
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Інші оборотні активи рахуються в балансі Товариства в сумі 2,7 тис.грн. У даній статті відображено сальдо 
рахунку 644 "Податковий кредит" 0,8 тис.грн., сальдо рахунку  643 "Податкове зобов'язання" 1,9 тис.грн., що 
відповідає вимогам Положення (стандарту) №2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 31.03. 99 р. №87, із змінами і доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за 
№396/3689.
Станом на 31.12.2011 року загальна сума активів Товариства в порівнянні з даними на початок року зменшилася 
на суму 400,7 тис.грн. і становить 2563,4 тис.грн.
- необоротні активи 	2055,1 тис.грн.
- оборотні активи	508,3 тис.грн.

6. Розкриття інформації про власний капітал 
відповідно до П(С)БО та МСБО.

Статутний капітал

Статутний капітал ВАТ Льонокомбінат "Старосамбірський"  становить      824900,0 грн. і поділений на  3299600 
штук  простих іменних  акцій  номінальною вартістю  0,25  грн. кожна.
Статутний капітал сформований в процесі приватизації і сплачений  повністю у встановлені законодавством  
терміни.
З метою бухгалтерського обліку Статутний фонд відображається на рахунку 40 "Статутний капітал", облік 
ведеться реєстратором окремо по кожному акціонеру.
Розмір Статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності Підприємства на дату Балансу, відповідає 
розміру, визначеному у Статуті підприємства і становить 824900,0  грн. За аналізований період Статутний капітал 
не змінювався.
Аналітичний та синтетичний облік Статутного капіталу на підприємстві відповідає вимогам П(С)БО, Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань, господарських операцій підприємств і організацій, 
та Інструкції по його застосуванню, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року за 
№ 291, обраній обліковій політиці, а також іншим нормативним документам.

Розміщення цінних паперів (акцій)
ВАТ  Льонокомбінат "Старосамбірський"
 станом на 31.12.2012 року

№
 п/п	
Власники	 К-сть акцій (шт.)	 Частка в статутному капіталі %	 Сумарна вартість акцій (грн.)
	        Юридичні особи  
в т.ч:	592300	17,95	148075,0
1.	 ПП "Котон"	592300	17,95	148075,0
2.	 Фізичні особи  498 акціонерів 
в т.ч.:	2707300	82,05	676825,0
3.	 Литвин З.Л.	485495	14,71	121373,75
4.	 Сало Я.С.	464980	14,09	116245,0
5.	 Інші :     496 акціонерів	1756825	53,25	439206,25
	 Всього	3299600	100	824900,0

Власний капітал
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Розкриття інформації про власний капітал базується на вимогах П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал", згідно з 
якими визначається склад власного капіталу Товариства протягом звітного періоду.
Згідно даних бухгалтерського обліку станом на 31.12.2011 року структура власного капіталу Товариства наступна:
- статутний капітал 	824,9 тис.грн.
- інший додатковий капітал	3821,2 тис.грн.
- непокритий збиток	2126,7 тис.грн. 
Інший додатковий капітал сформований за рахунок дооцінки необоротних активів.
Протягом звітного періоду статутний капітал  та інший додатковий капітал не змінювалися.  Власний капітал, в 
порівнянні з початком року, зменшився   за рахунок отриманого чистого збитку в сумі 231,4 тис.грн. і станом на 
31.12.2011 р. становить 2519,4 тис.грн. 

7. Розкриття інформації за видами зобов'язань
відповідно до П(С)БО та МСБО

Поточні зобов'язання
Облік та оцінка зобов'язань не в повній мірі відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 
№11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20, із змінами і 
доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 р. № 85/4306.Так станом на 31.12.2011 
року на балансі Товариства обліковується безнадійна кредиторська заборгованість в сумі 15151,0 грн. в т.ч.:
- ФО Черняк Б.І.	10500,0 грн.
- ВАТ "Шампань" 	701,0 грн.
- Інститут Луб'яних культур	3950,0 грн. 
Дану безнадійну заборгованість необхідно списати з балансу Товариства з відображенням її в складі операційних 
доходів.
Згідно даних бухгалтерського обліку станом на 31.12.2011 року зобов'язання  Товариства в порівнянні з даними на
початок року зменшилися на суму 169,3 тис.грн. (79%) і становлять 44,0 тис.грн.  в т.ч.:
1. Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги)          8,1 тис.грн.  
2. Поточні зобов'язання за розрахунками                                      24,3 тис.грн. в т.ч.:
з бюджетом	 	8,2 тис.грн.
зі страхування	 	6,4 тис.грн.
з оплати праці	 	9,7 тис.грн.
4. Інші поточні зобов'язання	 	 	 	                   11,6 тис.грн. в т. ч.:
- розрах за одержаними авансами  	11,3 тис.грн.
- податковий кредит  	0,3 тис.грн.
Станом на 31.12.2011року загальна сума пасивів становить    2563,4 тис.грн.      в т.ч.:
- власний капітал 	2519,4 тис.грн.
- поточні зобов'язання 	44,0 тис.грн.

8. Перевірка реальності фінансових результатів підприємства відображених у фінансовій звітності.

Доходи 
Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних 
документів: Актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, рахунків-фактур та інших первинних документів 
передбачених статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах-ордерах та оборотно-
сальдових відомостях наданих аудитору стосовно доходів Товариства за звітний рік відповідають первинним 
документам.
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На думку аудитора у всіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності Товариства 
ведеться у відповідності до норм Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №15 "Дохід" по принципу 
нарахування та відповідності. 
Протягом  2011року ВАТ Льонокомбінат "Старосамбірський"  отримав дохід в загальній сумі  1272,0 тис.грн. в т.
ч.:
- чистий дохід від реалізації продукції 	964,0 тис.грн.
- інші операційні доходи	308,0 тис.грн.
         Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2011 рік у всіх суттєвих аспектах повно і достовірно 
відображає величину і структуру доходів Товариства, а також розкриває інформацію про них.
Витрати
Ведення обліку витрат виробництва та обігу відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
№16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318, із змінами і 
доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. № 27/4248.  Витрати відображаються
одночасно із зменшенням активів або збільшення зобов'язань. Для обліку витрат товариство використовує рахунки
класу "9" "Витрати діяльності".
Протягом  2011 року  Товариство зазнало витрат від господарської діяльності в загальній сумі  1501,9 тис.грн. в т.
ч.:
- собівартість реалізованої продукції  	1070,8 тис.грн.
- інші операційні витрати 	428,0 тис.грн.
- інші  витрати 	3,1 тис.грн.
        За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах-ордерах та оборотно-
сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно витрат Товариства за 2011 рік відповідають первинним 
документам та даним фінансової звітності.
Фінансовий результат
З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат Товариством отримано збиток в сумі 229,9 тис.грн. Згідно 
податкової Декларації, податок на прибуток становить 1,5 тис.грн.
Відповідно величина чистого збитку  231,4 тис.грн.
Розрахунок відстрочених податкових активів та зобов'язань не ведеться.

9. Розрахунок вартості чистих активів

Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. №435-ІV (частина третя ст.. 155 ЦКУ) кожне 
акціонерне Товариство по підсумках фінансово-господарського року повинне порівнювати розмір свого статутного
капіталу з вартістю чистих активів Товариства. Якщо розмір статутного капіталу більше розміру чистих активів 
Товариства, то підприємству необхідно здійснити ряд запобіжних заходів а саме: 
- акціонерне Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до розміру вартості 
чистих активів (розміру власного капіталу підприємства);
- якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого 
законодавством Товариство підлягає ліквідації.
Таким чином, акціонерне Товариство повинне постійно контролювати співвідношення розміру чистих активів та 
статутного капіталу, особливо якщо у Балансі підприємства мають місце збитки або неоплачений капітал.
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	          	 Тис.грн.
Найменування статті	
Період

	 Звітний 2011 р.	 Попередній 2010 р.
Активи,  усього	2563,4	2964,1
 Зобов'язання усього 	44,0	213,3
Розрахункова вартість чистих активів	2519,4	2750,8
Статутний капітал	824,9	824,9
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Розрахунок вартості чистих активів здійснено за даними Балансу (активи Товариства мінус зобов'язання) . 
Станом на 31.12.2011 р. різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 
1694,5  тис.грн. 
Вартість чистих активів акціонерного Товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного 
кодексу України   дотримуються.
Значні угоди  На підставі проведеного аудитором тестування встановлено, що Товариством не розроблено 
Положенням про здійснення значної майнової угоди.
Корпоративне управління Товариства Згідно рішення ДКЦПФР від 11.12.2003 року № 571 "Про затвердження 
Принципів корпоративного управління" Товариство в своїй діяльності в цілому дотримувалося  принципів 
корпоративного управління, що підтверджується відповідними документами.
На нашу думку, на підставі тестування,  аналізу та інших аудиторських процедур  стан впровадження принципів 
корпоративного управління є задовільний.
12. Безперервна діяльність  На підставі тестування,  розрахунків  аналізу та інших аудиторських процедур  ми  
підтверджуємо, що Товариство не має наміру припиняти , або істотно скорочувати свою фінансово-господарську 
діяльність в майбутньому.

10. Аналіз фінансового стану
табл.№1
Аналіз показників фінансової сталості
                                                                                                                     
№ п/п	 Показник	 На початок року	 На звітну дату	 Відхилення
(+,-)	 Теоретичне значення
1.	 Коефіцієнт фінансової автономії	0,93	0,98	0,05
0,5
2.	 Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу	0,07	0,02	-0,05
0,5 - 1,0

Товариство фінансово стабільне, незалежне від позичкового капіталу. Коефіцієнти автономії покращилися і є вищі
від нормативних величин.
табл.№2
Аналіз показників платоспроможності

№ п/п	 Показник	 На початок року	 На звітну дату	 Відхилення
(+,-)	 Теоретичне значення
1.	 Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,39	2,2	1,81
0,2
2.	 Проміжний коефіцієнт ліквідності	1,02	2,78	1,76
0,7
3.	 Загальний коефіцієнт ліквідності	3,61	11,55	7,94
2,0

Коефіцієнти  ліквідності протягом звітного періоду покращилися і є  вищими  від нормативних величин, що вказує
на високу ліквідність Товариства.  За рахунок забезпеченості грошовими коштами підприємство негайно зможе 
покрити в 2,2 рази свої зобов'язання, що є високим (норматив 20%). Оборотні активи покривають поточні 
зобов'язання 11,55 раз, про що говорить загальний коефіцієнт ліквідності. Фінансовий стан Товариства 
стабільний.

11. Особлива інформація про емітента
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Запит щодо отримання інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на  фінансово-
господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною 
першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" адресувався управлінському персоналу 
підприємства. Події які би могли вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної 
зміни вартості його цінних паперів не відбувалися.

ВИСНОВОК

Ми вважаємо, що отримані достатні і відповідні докази для висловлення нашої думки.
-  Аудиторською перевіркою встановлено, що  Товариство не створює резерв сумнівних боргів,  що зумовлює 
порушення чинного законодавства і тим самим   зумовлює викривлення дебіторської заборгованості, в результаті 
чого ми не можемо підтвердити їх справедливу вартість.
- На нашу думку, за винятком зазначеного вище обмеження, фінансова звітність ВАТ Льонокомбінат 
"Старосамбірський"  справедливо й достовірно відображає інформацію за видами активів у відповідності до вимог
Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.
- Наявність простроченої кредиторської заборгованості свідчить про недостовірність визначення її балансової 
вартості.
-  На нашу думку фінансова звітність ВАТ Льонокомбінат "Старосамбірський" станом на 31.12.2011 року 
справедливо і достовірно розкриває інформацію про зобов'язання відповідно до вимог Національних Положень 
(Стандартів) бухгалтерського обліку.
-  На  нашу думку, за винятком вище вказаних зауважень, (по створенню резерву сумнівних боргів, по не списаній 
з балансу простроченій кредиторській заборгованості)  фінансова звітність ВАТ Льонокомбінат 
"Старосамбірський" справедливо та достовірно відображає інформацію про власний капітал Товариства у 
відповідності до вимог Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.
 -  Статутний капітал Товариства сплачений повністю і становить 824900,0 грн.
 -  Чистий збиток за 2011 рік становить 231,4 тис.грн.
 -  Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам чинного законодавства і нормативних актів України.
-  В зв'язку з неможливістю участі аудитора в проведенні інвентаризації станом на 31.11.2011 р. ми не можемо 
дати висновок за вказаними моментами.
При проведенні аудиторської перевірки виявлено, що резерв сумнівних боргів не створювався, прострочена 
кредиторська заборгованість в сумі 15,2 тис.грн. не списана із зобов'язань, що зумовлює порушення Національних 
Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.
Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не перекручують загальний 
фінансовий стан підприємства.
Ми підтверджуємо, що за винятком вище перерахованих зауважень, фінансовий звіт зі всіма суттєвими аспектами 
достовірно та повно подає фінансову інформацію про ВАТ Льонокомбінат "Старосамбірський" станом на 31.12.
2011 року згідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, вимог  Положення (стандартів) бухгалтерського 
обліку, законодавчих і нормативних актів України.

Директор
ТзОВ Аудиторська фірма
"Львів-Аудит-Інспект"
канд.екон.наук	

________________(Хом'як Р.Л.)
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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 виробляє ллянi шпагати. Виробництво залежить вiд сезонних змiн. Основнi ринки збуту - Україна; 
основнi клiєнти - пiдприємства м"ясопереробної i деревообробної промисловостi. Джерела сировини - льоносiючi 
господарства України. З кожним наступним сезоном вiдбувається зростання цiн на продукцiю. Пiдприємство 
напряму залежить вiд льонарської промисловостi, яко щороку зменшує обсяги вирощування льону.
Постачальники сировини - с/г виробники України, жоден з них не займає 10% в загальному об"ємi постачання.

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
Основнi придбання за останнi 5 рокiв:
- котельнi установки - 31175 грн.;
 - хрестомотальна машина - 4167 грн.;
- шнуркова машина  -  12500 грн.;
- гребнечесальна машина - 8333 грн.;
- тонкочесальна машина - 16667 грн.;
- машина шнуроплетення - 67917 грн;
- вага товарна - 2667 грн;
- культиватор - 3000 грн;
- оприскувач - 2000 грн.
Вiдчужено основних засобiв на 27,1 тис. грн.
Значних iнвестицiй не планується.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 
позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, 
розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та 
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
1. Основнi засоби на пiдприємствi облiковуються за залишковою вартiстю.
2. За звiтний перiод за основними групами:
1) Будiвлi та споруди:
-первiсна вартiсть - 6300,5 тис. грн.
-сума зносу - 4333,1 тис. грн.
-ступiнь зносу - 68,7 %
3.Основнi засоби, що перебувають у власностi є в постiйному користуваннi. Суттєвих змiн у вартостi основних 
засобiв станом на 31.12.2011року немає. Обмежень на використання майна емiтента немає.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень
Основнв проблема, що впливає на дiяльнiсть товариства - скорочення площ посiвiв льону.
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Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства
Штрафнi санкцiї мiнiнiзовано.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Пiдприємство фiнансується власними коштами. Для поточних потреб пiдприємства достатньо робочого капiталу.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Усi контракти i договори за звiтний перiод виконано.

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)
Планується забезпечення виробництва власновирощеною сировиною.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за 
звітний рік
Проводились плановi дослiдження на визначенння шкiдливих викидiв.

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
У звiтному перiодi товариство не виступало стороною у судових справах.

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
За останнi три роки вiдбулось значне зменшення посiвiв льону, що призводило до погiршення фiнансового стану 
комбiнату.
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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: 

2084,5 1962,4 0,0 0,0 2084,5 1962,4

будівлі та споруди 1986,8 1864,7 0,0 0,0 1986,8 1864,7
машини та обладнання 74,1 74,1 0,0 0,0 74,1 74,1
транспортні засоби 19,8 19,8 0,0 0,0 19,8 19,8
інші 3,8 3,8 0,0 0,0 3,8 3,8
2. Невиробничого 
призначення: 

5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0

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 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0
Усього 2089,5 1967,4 0,0 0,0 2089,5 1967,4

Опис 1. Основнi засоби на пiдприємствi облiковуються за 
залишковою вартiстю.
2. За звiтний перiод за основними групами:
1) Будiвлi та споруди:
-первiсна вартiсть - 6300,5 тис. грн.
-сума зносу - 4333,1 тис. грн.
-ступiнь зносу - 8,7 %
3.Основнi засоби, що перебувають у власностi є в 
постiйному користуваннi. Суттєвих змiн у вартостi 
основних засобiв станом на 31.12.2011 року немає. 
Обмежень на використання майна емiтента немає.

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.) 2519,4 2750,8
Статутний капітал (тис. грн.) 824,9 824,9
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 824,9 824,9

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.
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Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 
статутний капітал на 1694,5 тис.грн. Розрахункова 
вартість чистих активів перевищує скоригований 
статутний капітал на 1694,5 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 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
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 8,20 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X
Інші зобов'язання X 35,80 X X
Усього зобов'язань X 44,00 X X
Опис д/н
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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 1 0
2 2010 1 0
3 2011 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так (*) Ні (*)

Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*) Ні (*)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*) Ні (*)
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так (*) Ні (*)

Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень 

X

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

X

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/
ні) ні

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII



Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років? 2

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

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?
Так (*) Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть) д/н
* 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
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Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками

X

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

X

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

X

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

Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 0
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 Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) 

Так Ні Ні

Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні 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 Ні Ні

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів) 

Ні Ні Ні Ні

Затвердження річного фінансового 
звіту або балансу чи бюджету 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
правління 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів 
правління 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні
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Обрання та відкликання голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів правління 

Ні Ні Ні Так

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів наглядової ради 

Ні Ні Ні Так

Прийняття рішення про притягнення 
до майнової відповідальності членів 
правління 

Так 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.

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) д/н
* 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
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Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Ні Ні Ні Ні

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Ні Так Ні Ні

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

Ні Ні Так Ні 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
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

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

Так (*) Ні (*)
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.01  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII



* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

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

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

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

наступних трьох років?
Так (*) Ні (*)

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

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились Х
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
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
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суду X
Інше (запишіть) Відбулася зміна 

особи, яка веде облік 
цінних паперів у 
депозитарній системі 
України у з`язку із 
переведенням акцій у 
бездокументарну 
форму. Затверджено 
умови договору з НДУ
та відкритий 
депозитарний код 
рахунку в ЦП.

* 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:

01.01.1900

яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) ні

укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

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 

д/н

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

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.

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.

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.

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

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

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

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.

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

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).

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

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

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

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

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.

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

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

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

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

* 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 Вiдкрите акцiонерне товариство  Льонокомбiнат 

"Cтаросамбiрський"
за ЄДРПОУ 05495816

Територія м Старий Самбiр за КОАТУУ 4625110100
Організаційно-правова форма 
господарювання

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231

Орган державного управління . за КОДУ
Вид економічної діяльності Пiдготовка та прядiння лляної пряжi за КВЕД 17.14.0
Середня кількість працівників 36
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 82000, Старосамбiрський, м.Старий Самбiр, Промислова ,1
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 020 105,2 87,7
Основні засоби:
залишкова вартість 030 2089,5 1967,4
первісна вартість 031 6416,0 6300,5
знос 032 (4326,5) (4333,1)
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 2194,7 2055,1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 362,1 201,3
Поточні біологічні активи 110 0,0 0,0
Готова продукція 130 189,2 184,7
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 20,4 16,2
первісна вартість 161 20,4 16,2
резерв сумнівних боргів 162 (0,0) (0,0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0,2 0,2
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 100,7 6,4
Поточні фінансові інвестиції 220 0,0 0,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 21,8 32,9
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у тому числі в касі 231 1,3 0,3
в іноземній валюті 240 61,8 63,9
Інші оборотні активи 250 13,2 2,7
Усього за розділом II 260 769,4 508,3
III. Витрати майбутніх періодів 270 0,0 0,0
IV.  Необоротні активи та групи вибуття 275 0,0 0,0
Баланс 280 2964,1 2563,4

Пасив Код 
рядка

На початок звітного 
року

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 824,9 824,9
Додатковий капітал 320 3821,2 3821,2
Резервний капітал 340 0,0 0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1895,3 -2126,7
Неоплачений капітал 360 (0,0) (0,0)
Усього за розділом I 380 2750,8 2519,4
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 89,9 8,1
Поточні зобов`язання за розрахунками:
з бюджетом 550 18,5 8,2
зі страхування 570 9,1 6,4
з оплати праці* 580 21,0 9,7

605 0,0 0,0
Інші поточні зобов`язання 610 74,8 11,6
Усього за розділом IV 620 213,3 44,0
V. Доходи майбутніх періодів 630 0,0 0,0
Баланс 640 2964,1 2563,4

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 9,7

Коментарі:
Принципи вiдображення активiв Товариства у фiнансовiй звiтностi, їх класифiкацiя та оцiнки у бухгалтерському облiку 
вiдповiдають вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
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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 1156,8 1618,4
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (192,8) (269,7)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) (010-020)

030 964,0 1348,7

Інші операційні доходи 040 308,0 109,2
Інші доходи 050 0,0 0,0
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) 070 1272,0 1457,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 080 (1070,8) (1249,5)
Інші операційні витрати 090 (428,0) (347,1)
у тому числі: 091 (12,8) (     )

092 (     ) (     )
Інші витрати 100 (3,1) (1,7)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (1501,9) (1598,3)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 (229,9) (140,4)
Податок на прибуток 140 1,5 3,8
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 (231,4) (144,2)
Забезпечення матеріального заохочення 160 0,0 0,0

Коментарі:
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) - це доход (виручка) вiд вiд реалiзацiї продукцiї за вирахуванням 
вiдповiдних податкiв, зборiв, знижок тощо.

Керівник Литвин Хистина Львiвна
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Теличко Марiя Степанiвна
(підпис) (ініціали, прізвище)
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