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ІІІ. Основні відомості про емітента 

І. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОІ 306689 

З. Дата проведення державної реєстрації 

17.06.1998 

4. Територія (область)

м. Київ 

5. Статутний капітал (грн)

60000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

о 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

о 

8. Середня кількість працівників (осіб)

345 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів - вищий орган акціонерного товариства. Дирекція - виконавчий орган Товариства, складається із
Генерального директора, Заступника Генерального директора. 

11. Банки, що обслуговують емітента:

І) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Сітібанк" 

2) МФО банку

300584 

3) поточний рахунок

26002001181158 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Сітібанк" 

5) МФО банку

300584 

6) поточний рахунок

26003200181166 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Заноза Євген Олексійович

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

4) рік народження**

1957

5) освіта**

вища



6) стаж роботи (рокіо)••

34 

7) 11айме11ува1шя 11ідnрисмства та попередня посада, яку заІ!мав••

до 1993 р. - «Артур Андерсен», менеджер з оnодаткува11ня 

8) дата 11абуп·я nов1юоаже11ь та термін, на який обрано (nризначе1ю)

О І. І 0.1998 Без терміну 

9) Опис

І Іс11огашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду директора ТОВ "Делойт і Туш" (м.Київ) за 
суміс11ицтвом. Згода на розкриття паспортних даних 11е надава11ася. 

• Заз11а•1астьси у разі 11аданни з1·оди ф1зи•11�ої особи 11а розкриття 11аспорт11их даних. У разі 11е11щщю1я згоди 11осадової особи 11а розкриття паспортних
даних про це зазначається у опис�
•• Заповнюється щодо фізичних осіб.

І) посада 

Заступник генерального директора 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вахт Володимир Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)• або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народжен11я••

1967 

5) освіта••

Вища 

6) стаж роботи (років)••

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані" - Менеджер департаменту аудиту 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.06.2002 Без терміну 

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймає посаду заступника директора в ТОВ "Делойт і 
Туш" (м.Київ) за сумісництвом. Згода на розкриття паспортних даних не надавалася. 

• 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 фізи•1них ос1б.

І) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шеnітько Наталія Володимирівна 

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

4) рік народження••

1978 

5) освіта••

Вища 

6) стаж роботи (років)**

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав••

ТОВ "Нью Ворлд Грейн Юкрейн", фінансовий директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.07.2013 Без терміну 

9) Опис 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надавалася. 
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• Зазна'Іасться у раз1 надання згоди фізи'Іної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
да11их про це зазна'Іасться у описі.
•• Запоо11юється щодо фізи'Іних осіб. 



tJage J ot 'l.':J 

2. І11формація 11ро володі1111я посадовими особами еміте11та акціями емітента

Пасnорт11і да11і 
Кількість за видами акціІІ Прізвище, ім'я, 1ю фізнч1юУ особи 

батькові nосадовоУ ( серія, 11омер, дата Кількість 
Від ЗВГВЛЬІІОі 

кількості 
Посада особи або nов11е видачі, орга11, якнІІ акціІІ 

акціІІ (у 
11аІІме11ува1111н видав)* або код за (штук) прості прості 11а nрнвілеІІова11і 11рнвілеІІова11і 

юрндн•шоУ особи ЄДРПОУ 
відсотках) іменні nред'НВІІНКВ іме1111і 118 nред'ИВІІНКВ 

юрнднч,юУ особи 

І 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гс11сраль1шІ1 Заноза Євген 
350 35 350 о о о 

директор Олекс1І1ович 

Засту111шк Вахт Володимир 
350 35 350 о о о 

ге11.директора Володимирови•� 

Усього 700 70 700 о о о 

• Зазначасться у разі нада�шя згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Кількість 
Від загальноr Кількість за видами акціІІ 

ІІаІІме11ува1111н Код за Місцез11аходЖе1111н акціІІ 
кількості 

юрнднч11оr особи ЄДРПОУ (шrук) 
акціІІ (у прості прості 11а nрнвілеІІовані nрнвілеІІова11і 

відсотках) іменні 11ред'яв11нка іменні на nред'ЯВІІНК8 

Dcloitte & Touche 3030 Кіпр Лі масол м. 
Regional Consulting 1207135\В Лімасол аул. Крісантоу 300 зо 300 о о 

Services Limited Мілона, 3 

Прізвище, ім'я, по Серія, номер, дата видачі паспорта, Кількість 
Від загаль1�оr Кількість за видами акціІІ 

кількості 
батькові фізнчноr 11аІІменува1111я органу, якиІІ видав акціІІ 

акціІІ (у прості прості 11а 
особи* паспорт•• (шrук) відсотках) іме11иі пред'явника 

Заноза Євген 
350 35 350 о 

Олекс1ІІович 

Вахт Володимир 
350 35 350 о 

Володимирови•• 

Усього 1000 100 1000 о 

• Зазначається: "Ф1зична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
•• Заnовненювати необов'язково 

nрнвілеІІовані nривілеІІова11і 
імеи11і 118 nред'ЯВІІНК8 

о о 

о о 

о о 
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Uнд 1аrаJ1ь11нх зборів* 
чергові І позачергові 

х І 
Дnта 11роведс1111я 30 042014 

Кворум зборів** 100 

Перелік пнтаиь, що розглядалися. 
І Обрання секретаря та головую•юr-о (голови) Загальних збор1в; 

2 Затверджсиня рі•шого звіту Товвриства за 2013 р1к; 
3. ПриАняття р1шения за насл1дками розгляду звіту виконавчого оргаиу Товариства. 

О11нс 
Особи, що подавали пропозиціІ до переліку питань до порядку денного: Вахт В В ,  Заноза Є.О. 
РсзуJ1ьтати розп1яду питаиь порядку дс111юго: 
І. Головую•1им (голоаою) Загальних зборів обрано Занозу Є О., секретарем Загальних зборів - Федорчук Ю І. 

2. Затверджено рі•1ниА звіт Товариства за 2013 рік. 
3. ПриАнято ріше1111я не проводити виплату дивідендів за 2013 р1к і використати отримані кошти (прибуток) на 
розвиток бізнесу. 
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Х. Відомості про цінні папери емітента 

І. Інформація про випуски акцій 

Номер 
НаІІменування Загальна Частка у 

Дата свідоцтва МіжнародннІІ Форма Номі11аль11а Кількість 
реєстраціі 

органу, що 
ідентнфікаціІІннІІ 

Тнn цінного 
існуван11я та вартість акціІІ 

11омі11альна статут,юму 
про 

вартість капіталі (у 
випуску реєстрацію 

зареєстрував 
номер 

паперу 
форма випуску акціІІ (rp11) (штук) 

випуску 
випуск (rp11) відсотках) 

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Національна 
комісія з Акція проста 

Бездокументарні 
29.07.1998 656/\0/1/98 цінних паперів UAl005541008 бездокументарна 

іменні 
60 1000 60000 100 

та фондового іменна 
ринку 

Опис Цінні папери, не обтяжені зобов'язанням обігу на фондовому ринку. 
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ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяль11ість емітента 

ІЗ.І. І11формація 11ро ос11ов11і 1асобн еміте11та (1а 1аш1шковою вартістю) 

ІІаІ!ме11ува1111я 8J1ac11i ос11ов11і засоби (тне. гр11.) Орс11дова11і ос11ов11і засоби (тне. гр11.) Ос1юв11і засоби, всього (тне. гр11.) 

ОСІІОНІІНХ засобів 111 початок періоду 11а кі11ець періоду 11а початок періоду 118 кі11ець 11сріоду 118 ІІОЧВТОК 11сріоду 118 кі11сць періоду 

І Вироб1ІИ'ІОГО 
ІІрИЗІІа'ІСНІІЯ 

6033 4390 322 901 6355 5291 

буд1RJ1і та споруди 2722 2328 о о 2722 2328 

маши11и та 
2709 1720 о о 2709 1720 ОбJІuдІШІІІІЯ 

тра11сnорп1і засоби о о 322 901 322 901 

шші 602 342 о о 602 342 

2 І-Іевиробни'Іого 
10 6 

11риз11а•1е1111я. 
о о 10 6 

будівт та споруди о о о о о о 

машини та 
о о о о о о 

обJІаДfІаНІІЯ 

транспортн1 засоби о о о о о о 

інші 10 6 о о 10 6 

Усього 6043 4396 322 901 6365 5297 

Опис Амортизацію основних засобів (за винятком МНМА) нараховано за прямолініІ!ним методом. Терміни корисного використання 
нових основних засобів встановлюються інвентаризаціІ!ною комісією та не можуть бути меншими, ніж зазначено у ст.145 ПКУ. 
Первісна вартиість основних засобів на 31.12.14 становить 16000 тис.грн., а ступінь їх зносу- 67%. Сума нарахованої амортизації 
основних засобів за 2014 рік скпма 1898 тис.грн. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

НаІ!ме11ува1111я 
За звітннІ! період За nоперецніІ! період 

показника 

Розрахункова 
вартість 'ІИСТИХ 31462 31092 
активів (тис, грн) 

СтатутниІ! 
60 60 

капітм (тис. грн.) 

СкоригованиІ! 
статутниІ! капітм 60 60 
(тис. грн) 

Опис Методика застосовувмась протягом 2013 і 2014 років викпадена у Методичних рекомендаціях щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерних товариств, схВЗJІених рішенням ДКЦПФР 17.11.2004 N 485 2.1. Необоротні активи (код рядка балансу - форма 
І, дмі - р.): - нематерімьні активи (змишкова вартість) р. 010 - незавершене будівництво р. 020 - основні засоби (змишкова 
вартість) р. 030 - довгострокові фінансові інвестиції р. 040 - інші фінансові інвестиції р. 045 - довгострокова дебіторська 
заборгованість р. 050 - інші необоротні активи, вкпючаючи відстрочені податкові активи р. 060 + р. 070. 2.2. Оборотні активи 
(розділ 2 бмансу): - запаси р. 100, 110, 120, 130, 140 - векселі одержані р. 150- дебіторська заборгованість р. 160, 170, 180, 190, 200, 
21 О - поточні фінансові зобов'язання р. 220- грошові кошти р. 230, 240 - інші оборотні активи р. 250 2.3. Витрати маІ!бутніх періодів 
р. 270 3. До скпаду зобов'язань, що приІ!маються до розрахунку, вкпючаються: З. І. Довгострокові зобов'язання р. 440,450,470, 460 
3.2. Поточні зобов'язання, в т. ч. - короткострокові кредити банків р. 500 - поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями р. 510 - видані векселі р. 520 - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги р. 530 поточні зобов'язання за 
розрахунками: - з одержаних авансів р. 540 - з бюджетом р. 550 - з позабюджетних платежів р. 560 - зі страхування р. 570 - з оплати 
праці р. 580 - з учасниками р. 590- із внутрішніх розрахунків р. 600 - інші поточні зобов'язання р. 610 3.3. Забезпечення наступних 
виплат і платежів р. 430 3.4. Доходи маІ!бутніх періодів р. 630 4. Визначення вартості чистих активів АТ проводиться за формулою: 
Чисті активи• (2.1 + 2.2 + 2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4). 

Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства перевищує розмір зареєстрованого та сплаченого статутного каnіТЗJІу. 
Розрахункова вартість чистих активів становить 31 462 тис. грн. Вимоги п.З ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань 
Дата Непогашена частина Відсоток за користування Дата 

виникнення борrу (тис. грн.) коштами (відсоток річних) погашення 

Кредити банку х о х х 

у тому числі: 

Зобов'язання за цінними паперами х о х х 

у тому числі: 

за облігаціями (за кожним випуском): х о х х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним х о х х 

випуском): 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним х о х х 

випуском): 
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за векселями (всього) х о х х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за х о х х 

похідними цінними паперами)(за кожним видом): 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за х о х х 

кожним видом): 

Податкові зобов'язання х 5656 х х 

Фінансова допомога на зворотніR основі х 1953 х х 

Інші зобов'язання х 65955 х х 

Усього зобов'язань х 73564 х х 

Опис: Основна частина інших зобов'язань (73%) складається з поточної заборгованості за одержаними 
авансами. 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Аудиторська та консультаційна компанія 

"Украудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраціRниR номер облікової картки• платника податків - фізичної особи) 21536443 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 59, к. 168 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
0225 26.01.2001 виданого Аудиторською палатою України 

РеєстраціRниR номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку П 00074 02.04.2013 23.12.2015 
цінних паперів•• 

Звітний період, за якиR проведений аудит фінансової звітності 2014 

Думка аудитора••• безумовно-позитив на 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Аудиторська та консультаційна компанія 

"Украудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраціRниR номер облікової картки• платника податків - фізичної особи) 21536443 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04210, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, б. 59, к. 168 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
0225 26.01.2001 виданого Аудиторською палатою України 

РеєстраціRниR номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку П 00074 02.04.2013 23.12.2015 
ц1нних паперів•• 

Текст аудиторського висновку (звіту) 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 
"ДелоRт енд Туш ЮкреRніан Сервісез Компані" (ПрА Т "ДелоRт енд Туш ЮСК") 

на 31 грудня 2014 року. 

Зборам учасників Приватного акціонерного товариства "ДелоRт енд Туш ЮкреRніан Сервісез Компані" 
Генеральному директору Приватного акціонерного товариства "ДелоRт енд Туш ЮкреRніан Сервісез Компані" 

пану Занозі Є.О. 

Ми провели аудит фінансової звітності за 2014 рік Приватного акціонерного товариства "ДелоRт енд Туш ЮкреRніан Сервісез Компані" (надалі -
компанія) у складі балансу станом на 31 грудня 2014 року, та відповідних звітів про фінансові результати, про рух грошових коштів, про власний 

капітал за рік, що минув на вказану дату, та приміток до цієї фінансової звітності, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" та Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. 

Основні відомості про емітента 
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв'язку емітента 

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ" 
Скорочене найменування (за наявності) ПРАТ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК" 

Організаційно-правова форма приватне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 25642478 

Поштовий індекс 01033 
Область, раRон м. Київ, Голосіївський 

Населений пункт м. Київ 
Вулиця, будинок ВУ ЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 48,50А 

Основні види діяльності КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку R аудиту; консультування з питань оподаткування (основний) 
Міжміський код та телефон + 38044 490-90-00 

Факс 490-90-0 І 
E-mail uakyivmail@deloine.ua 
WWW-aдpeca www.deloine.ua 

Інформація про державну реєстрацію емітента 
Серія і номер свідоцтва АО І 306689 

Дата державної реєстрації 17.06.1998 
Орган, що видав свідоцтво ШЕВЧЕНКІВСЬКА дЕРЖАВНА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ В М. КИЄВІ 



Зарссс1·рова11иn статут11иn капіта11 (грн.) 60000,00 
С111ш•1сннn статутниn капітал (грн.) 60000,00 

Ба11к1вські уста11ови, що обслуговують еміте�па 
І Іunмснува1111я банку (фіші, відділення ба11ку), якиn обслуговус ем1тснта ПАТ "СІТІБАІІК" 

МФО банку 300584 
Наnме11уоання ба11ку (філії, відділення банку), якиn обслуговус АТ "ОТП Банк" 

МФО банку 300528 
Факти•1но Компанія зд1Аснюс діяльність в галузі: 

69.20 Дія11ь11ість у сфері бухгалтерського обліку n аудиту; консультування з питань оподаткування 
В ході аудиторськоІ' перевірки фактів здіАснення нестатутно�- діяльності не встановлено. 

Відповідw1ьність у11равлінського персона.лу за фінансову звіп1ість 

Гі:t�С IJ VI �7 

У11равJІі11ськиn псрсонw1 несе відповідальність за сКІІадання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України "Про 
бухгw1терськиn облік та фіна11сову звітність" та 11аціона.льних Положень (Ста11дартів) бухгалтерського обліку, та за такиn внутрішніn контроль, якиn 
унрав11інськиn персо11w1 вважас за потріб11иn для того, щоб забезпе•шти СКІІадання фі11ансової звітності, яка не містить суттсвих викривлень внаслідок 

шахраnства або помилки. 
Відповідальність аудитора 

Нашою відповідw1ь11іспо с висловле1111я думки щодо цісї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у 
відновід1юсті до М1жнарод11нх ста11дартів аудиту тв вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ці стандарти вимагають від нас 
дотрима1111я відповідних ети•1них вимог, а також планування і виконання аудиту дпя отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не м1стять 

суттсвнх викривлень. 
Аудит r1ередба•�ас викона1111я аудиторських процедур дпя отриман11я аудиторських доказів щодо сум і розкритті у фінансовіn звітності Вибір процедур 
зw1ежнть від судження аудитора, вклю•1аючи оцінку ризиків суттсвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахраnства або помилки. Виконуючи 
оцінку цих ризикш. аудитор розглядає заходи внутр1шньоrо ко�пролю, що стосуються сКІІадання та достовірного подання суб'єктом господарювання 

фінансової звітності, з мстою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб'скта господарювання. Аудит включас також оцінку відповідності використаної облікової політикн, прнnнят11ості облікових 

оці11ок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 
Мн вважасмо, що отримали достатні і належні аудиторські докази дпя висловлення нашої дум кн. 

Висловлення думки 
На нашу думку, фіна11сова звітність Компанії на 3 І гру дня 2014 року СКІІадена в усіх суттсвнх аспектах відповідно до вимог чи11ного законодавства 

Україїш, зокрема Закону "Про бухгалтерськнn облік та фінансову звітність", Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та облікової 
політики Компа11ії. 

Генеральниn директор 
ТОВ "Аудиторська та консультаціnна 

компанія "Украудит", аудитор С.Г. Костюк 
м. Київ. 

28 квітня 2015 року 
Сертифікат аудитора серії А № 005379, 

виданиn на підставі ріщен11я АПУ від 24.03.1994 №13, 
діnсннn до 24.03.2018 року 



Page 14 of 29 

Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГ АЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість 1агаль11их зборів було проведено за минулі три роки? 

№з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

І 2014 І о 

2 2013 І о 

з 2012 2 І 

Який орган 1дШсиював реєстрацію акціонерів для участі в загаль,шх зборах акціо11ерів оста1111ього разу? 

Так Ні 

Реєстраційна коміс1я, призначена особою, що скликала загальні збори х 

Акціонери х 

Депозитарна установа х 

Інше (запиш1ть): - Ні 

Який орган здШснював контроль за станом реестрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних 
зборах (за наявності контролю)? 

Так Ні 

Національна коміс1я з щнних паперів та фондового ринку х 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків х 

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

Так Ні 

Підняттям карток х 

Бюлетенями (таємне голосування) х 

Підняттям рук х 

Інше (запишіть): - НІ 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 

Так Ні 

Реорган1зація х 

Додатковий випуск акцій х 

Унесення змін до статуту х 

ПриіІняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства х 

ПриіІняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства х 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради х 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу х 

Обрання або припинення повноважень членів ревізііІної комісії (ревізора) х 

Делегування додаткових повноважень наглядовііІ раді х 

Інше (запишіть): Позачергові збори у 2014 році не скликались Ні 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

(осіб) 

Кількість членів наглядової ради о 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві о 

Кількість представників держави о 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше І О відсотків акцііІ о 
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К1111,к1сть 11р.:11стш111ик111 uкi1io11cpi11, що во1юдіють меньше 10 ві11сотк111 uк11іА о 

Кількість 11р.:дстав11ик1в акціонерів - юриди•111их осіб о 

СкіJ1ькн разів 1111 рік у серед11ьому відбувалося 1асіда1111я 11аr·лядовоJ ради 11ротягом осташ,іх трьох років? 

Які саме комітети створено в складі 11аглядовоі ради (1а 11аяв11ос1·і)? 

Так Ні 

Стратегіч11ого ш�а11ува1111я х 

Лу диторськиА х 

З r1ита11ь r1риз1ш•1е11ь I uи11а1·ород х 

ІнвестиціАниА х 

Інші (запю111·1 ь) Наглядова рада відсутня 

Інш1 (запишпь) н/д 

Чи створено в акціо11ер1�ому товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/11і) 

Яю,м •1н11ом вн111ачається розмір винагороди членів 11аглядової ради? 

Так Ні 

Винагорода с ф1ксовано10 сумою х 

Винагорода с відсотком від •1истого прибутку або збільшенн11 рннкової вартості акціА х 

Винагорода випла•1усться у вигляді цінних паперів товариства х 

Члени наглядової ради не отримують винагороди х 

Інше (запишіть) Наглядова рада відсутня 

Які 1 вимог до членів наглядової ради викладені у внутріш11іх документах акціонерного товариства? 

Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі х 

Знання у сфері фінансів і менеджменrу х 

Особисті якості (чесність, відповідальність) х 

Відсутність конфлікту інтересів х 

ГраничниА вік х 

Відсутні будь-які вимоги х 

Інше (запишіть): Наглядова рада відсутня х 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 
обов'язками? 

Так Ні 

НовиА член наглядової радн самостіАно ознаАомився із змістом внутрішніх документів акціонерного 
х 

товариства 

Було проведено засідання наглядової ради, на 11кому нового члена наглядової радн ознаАомилн з Aoro 
х 

правами та обов'язками 

Для нового члена наrл11дової ради було організовано спеціальне навчанн11 (з корпоративного управлінн11 
х 

або фінансового менеджменту) 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторниА строк або не було обрано нового члена х 

Інше (запишіть) Наглядова рада відсутня 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено 
ревізійну комісію І так, введено посаду ревізора І ні) 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

кількість членів ревізійної комісії О осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійноі комісії протягом останніх трьох років? О 

о 

Ні 

ні 
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8ід1�овід110 до статуrу вашого акuіонер11оrо товар11ства, до ком11ете1щії якого з орrа11ів (заrаль1111х зборів акuіо11ерів, 
ІІНГЛЯДОВОЇ ради 'ІН внко11авчоrо opra11y) 11алежнть внріше1111я КОЖІІОГО З ЦИХ пита11ь? 

Загальні 
Наглядова ВиконавчиІІ 

Не належить до 
збори компете1щіr 

акціонерів 
рада орган 

жодного органу 

Виз11а<Jення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні 

Обран11я та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визна•1ения розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Н1 

Визна•1ення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні НІ 

ПриІІняття рішення про притягнення до майнової відповщальності членів 
Ні 

виконавчого органу 
Ні Ні Так 

ПриІІняття рішення про додатковий випуск акціІІ Так Ні Ні Ні 

ПриІІняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акціІІ Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Так 

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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати 
рішення про укладення договорів, враховуючи іх 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 товарнства?(так/ні) Ні 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів х 

Положення про наглядову раду х 

Положення про виконавчиІІ орган х 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства х 

Положення про ревізіІІну комісію (або ревізора) х 

Положення про акції акціонерного товариства х 

Положення про порядок розподілу прибутку х 

Інше (запишіть): Інші документи відсутн1 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акuіонерноrо товариства? 

Публікується у пресі, Документи 
Копіі 

Інформація 
Інформація оприлюднюється в надаються для 

документів 
розміщується на 

розповсюджується загапьнодоступніІІ ознаІІомпення власніІІ інтернет-
на загальних інформаціІІиіІІ базі даних безпосередньо в 

надаються 
сторінці 

зборах НКЦПФР про ринок акціонерному 
на запит 

акціонерного 
цінних паперів товаристві 

акціонера 
товариства 

Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які володіють 
Ні Так Так Так Так 

І О відсотків та більше статутного капіталу 

Інформація про склад органів управління 
Так Так 

товариства 
Так Так Так 

Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів акціонерів 
Ні Ні Так Так Ні 

після їх проведення 

Розмір винагороди посадових осіб 
Ні Ні Так Так Ні 

акціонерного товариства 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? 
(так/ні) Ні 
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Скі.111,к11 р111іо 1111 рік у ссред11ьому 11рооод11J111ся 11уд1порські 11еревірк11 11кціо11ер1101·0 тов11р11етва ·1ов11і11111ім аудитором 
11ротя1·ом ост111111іх тр1,ох років? 

Так Ні 

Не прокодИJІ ись озагw11 х 

Мс11шс 11іж раз 11а рік х 

Раз ІІО рік х 

Частіше 111ж раз 1ia рік х 

Як11й орга11 приймав рішеи11я про 1атвердження 1овнішнього аудитора? 

Так Ні 

Загальн1 збори акц�онсрів х 

Наглядова рада х 

Виковавчиn орга11 х 

І11шс (запишіть) -

Ч11 1мі11ювало акціо11ер11е товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 

З якої nричн1111 було 1мі11ено аудитора? 

Так Ні 

Не задовольняв профес1nниn рівень х 

Не задовольняли умови договору з аудитором х 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів х 

Інше (запишіть) -

Який орган здійе11ював nеревірк11 фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в мж1улому році? 

Так Ні 

Ревізіnна комісія (рев1зор) х 

Наглядова рада х 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства х 

Стороння компанія або сторонніn консультант х 

Перевірки не проводились х 

Інше (запишіть) -

З ініціативи якого орга11у ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

Так Ні 

З власної ініціативи х 

За дорученням загальних зборів х 

За дорученням наглядової ради х 

За зверненням виконавчого органу х 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голос1в х 

Інше (запишіть) РевізіІ!на комісія не створена. 

Чи отримувало ваше акціонерне 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 акціІ! х 

Випуск депозитарних розписок х 

Випуск облігаціn х 

Кредити банків х 
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Ф1нансування з державного і місцевих бюджетів х 

Інше (запишіть): 

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

Так, уже ведемо переговори з потенціІІним 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 

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 депознтарнііі системі України 
протягом останніх трьох років? Так 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату 
його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в 
акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення 
протягом року 



Дата(рік, місяц1,, число) 

Підприсмство 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ 

ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ" 

Територія 

Організаційно-правова 
форма rос1юдарюва11ня 

Вид еко1юміч1юї 
діяльності 

Середня кількість 
працівників 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

345 

Адреса м. Київ вул. Жилянська, буд. 48, 50 А 

Складе1ю (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2014 р. 

Актив Код рядка 
На початок 

звітного періоду 

І 2 3 

І. Необорот11і активи 

Нематеріальні активи. 1000 98 

первісна вартість 1001 331 

накопичена амортизація 1002 233 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 о 

Основні засоби: 1010 6365 

первісна вартість 1011 16230 

знос 1012 9865 

ІнвестиціІІна нерухомість: 1015 о 

первісна вартість 1016 о 

ЗНОС 1017 о 

Довгострокові біологічні активи: 1020 о 

первісна вартість 1021 о 

накопичена амортизація 1022 о 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 І 

інші фінансові інвестиції 1035 о 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 о 

Відстрочені податкові активи 1045 642 

Гудвіл 1050 о 

Відстрочені аквізиціІІні витрати 1060 о 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 о 

Інші необоротні активи 1090 о 

Усього за розділом І 1095 7106 

11. Оборотні активи 

Запаси 1100 25390 

Виробничі запаси 1101 о 

Незавершене виробництво 1102 25390 

Готова продукція 1103 о 

Товари 1104 о 

Поточні біологічні активи 1110 о 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за КОПФГ 

за КВЕД 

На кінець звіnюго 
періоду 

4 

82 

331 

249 

о 

5297 

16000 

10703 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

І 

о 

о 

797 

о 

о 

о 

о 

6177 

19468 

о 

19468 

о 

о 

о 
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коди 

2015101101 

25642478 

8036100000 

230 

69.20 

у 

На дату переходу на 
міжнародні 
стандарти 

фіиансовоі звітності 

5 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 
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Депозити перестрахува11ня 1115 о о о 

Векселі одержані 1120 о о о 

Деб1торська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 9938 5712 о 

Деб1торська заборгованість за розрахунками. 
за виданими ава11сами 1130 244 1605 о 

з бюджетом 1135 1325 1610 о 

у тому •1ислі з податку на прибуток 1136 1324 1609 о 

з нарахованих доходів 1140 о о о 

із внутрішніх розрахунків 1145 4728 7940 о 

Інша поточна дебіторська заборговаюсть 1155 102 1646 о 

Поточні фінансові інвестиції 1160 о о о 

Гроші та іх екв1валенти 1165 16192 54117 о 

Гот1вка 1166 3 2 о 

Рахунки в банках 1167 16189 54115 о 

Витрати маІІбутніх періодів 1170 1185 1194 о 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 о о о 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов'язань 1181 о о о 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 о о о 

резервах незароблених преміІІ 1183 о о о 

інших страхових резервах 1184 о о о 

Інші оборотні активи 1190 2851 6238 о 

Усього за розділом 11 1195 61955 99530 о 

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
1200 о о о 

вибуття 

Баланс 1300 69061 105707 о 

На дату переходу на 

Пасив Код рядка 
На початок На кінець звітного міжнародні 

звітного періоду періоду стандарти 
фінансовоУ звітності 

І. ВласннІІ капітал 

ЗареєстрованиІІ (паІІовиІІ) капітал 1400 60 60 о 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 о о о 

Капітал у дооцінках 1405 о о о 

Додатковий капітал 1410 о о о 

ЕмісійннІІ дохід 1411 о о о 

Накопичені курсові різниці 1412 о о о 

Резервний капітал 1415 15 15 о 

НерозподілениІІ прибуток (непокритнІІ збиток) 1420 31017 31387 о 

НеоплачениІІ капітал 1425 (о) (0) (о) 
ВилучениІІ капітал 1430 (о) (о) (о)
Інші резерви 1435 о о о 

Усього за розділом І 1495 31092 31462 о 

11. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 о о о 

ПенсіІІні зобов'язання 1505 о о о 

Довгострокові кредити банків 1510 о о о 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 о 681 о 

Довгострокові забезпечення 1520 о о о 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 о о о 

Цільове фінансування 1525 о о о 

БлагодіІІна допомога 1526 о о о 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 о о о 

резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду) 1531 о о о 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного 
1532 о о о періоду) 

резерв незароблених преміІІ; (на початок звітного періоду) 1533 о о о 



1111111 С1'рахо111 рсзсрuн; (11n по•шток зв1т1ю1·0 псрюду) 1534 

І11DсстиціІІ11і контракти: 1535 

І Ірнзовнn фонд 1540 

І'сзсрu на виплату джек-поту 1545 

Усьо,·о за рощілом 11 1595 

ІІІ. Поточні зобов'яза1111н і забезпечс1111я 

Короткостроков1 крсднти банюв 1600 

Всксе11і внда11і 1605 

Пото•ша кредиторська заборгованість 
1610 

за довгостроковимн зобов'язаннями 

за товари, роботи, 1юс11угн 1615 

за розрахунками з бюджетом 1620 

за у тому •1ислі з податку на прибуток 1621 

1а розраху1tками зі страхува111tя 1625 

за розрахунками з оплати прац� 1630 

за одержаними ава11сами 1635 

за розраху11камн з у•�ас1tиками 1640 

1з внутрішніх розрахунк�в 1645 

за страховою діяльністю 1650 

Іlото•1111 забезпе'Іення 1660 

Доходи маІІбутніх періодів 1665 

Відстро•1е11і комісійні доходи від перестраховиків 1670 

Інші пото'Іні зобов'яза11ня 1690 

Усього за розділом ІІІ 1695 

IV. Зобов'яза,шя, пов'яза11і з необороп111м11 акт11вам11, 
1700 

утр11муван11м11 для продажу, та групам11 в11буття 

V. Ч11ста вартість акт11вів 11едержав11ого пе11сіІІного фо11ду 1800 

Бала11с 1900 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

81 

1364 

2195 

о 

33 

о 

24720 

о 

7478 

о 

2081 

о 

о 

17 

37969 

о 

о 

69061 

Не має 

Заноза Є. О. 

о 

о 

о 

о 

681 

о 

о 

112 

931 

5656 

о 

о 

7257 

48278 

о 

9142 

о 

2188 

о 

о 

о 

73564 

о 

о 

105707 

Шепітько Н. В. 

rc:t�t: L. І Ul L. ':І 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2014 р. 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код рядка За звітниІі період 
За а11алогічниІі період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 183143 174754 

Чисті зароблені страхові премії 2010 о о 

Премії підписані, валова сума 2011 о о 

Премії, передані у перестрахування 2012 о о 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 о о 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 о о 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 99799) ( 98113) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 (о) (о)

ВаловнІі: 
прибуток 2090 83344 76641 

збиток 2095 (о) (о)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 о о 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 о о 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 о о 

Зміна частки nерестраховиків в інших страхових резервах 2112 о о 

Інші операційні доходи 2120 31748 1145 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 о о 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 2122 о о 
продукції 

Адміністративн1 витрати 2130 ( 95915) ( 63571) 

Витрати на збут 2150 ( 2562) ( 2304) 

Інші операційні витрати 2180 ( 14958) ( 578) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 2181 (о) (о) вартістю 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 (о) (о)сільськогосподарської продукції 

ФінансовнІі результат від операціІіноі діяльності: 
прибуток 2190 1657 11333 

збиток 2195 (О) (О) 

Дохід від участі в капіталі 2200 о о 

Інші фінансові доходи 2220 364 254 

Інші доходи 2240 9 21 

Дохід від благодійної допомоги 2241 о о 

Фінансові витрати 2250 ( 134) ( 35) 

Втрати від участі в капіталі 2255 (о) (о)

Інші витрати 2270 ( 672) ( 67) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 о о 

ФінансовиІі результат до оподаткування: 
прибуток 2290 1224 11506 

збиток 2295 (о) (О) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -854 -1592

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 о о 

ЧнстнІі фінансовнІі результат: 
прибуток 2350 370 9914 

збиток 2355 (о) (о)



r.:tg1; L..J UJ L.'7 

11. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаn·н Код рндка За звіт�,н II період 
Зо n11алогіч11нІІ період 

11011еред11ього року 

Доо11111ка (у11111ка) 11соборотних актнв1в 2400 о о 

Доошнкu (уц111ка) ф111ш1сових 111струмснтіu 2405 о о 

І Іuкони•1е111 курсові різ11нці 2410 о о 

Частка шшого суку111,ого доходу асошІІованих та сп1J1ь11их nідприсмста 2415 о о 

ІншнІІ сукупннІІ дох1д 2445 о о 

І11111нІІ суку1111нІІ дохід до 011одаткува1111н 2450 о о 

Податок на прибуток, пов'язаниІІ з іншим сукупним доходом 2455 о о 

І11111нІІ сукуш,нІІ дохід 11ісля оподаткува1111я 2460 о о 

Сукуп11нІІ дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 370 9914 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Матеріальні затрати 2500 3841 10089 

Витрати на оплату праці 2505 119895 86494 

Відрахування на соц1аль111 заходи 2510 18420 17989 

Амортизація 2515 2049 1894 

І11ші опсраціІІні витрати 2520 69030 48185 

Разом 2550 213235 164651 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акціІІ 2600 1000 ІООО 

Скоригована середньорічна кількість простих акціІІ 2605 1000 1000 

ЧистиІІ прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 370 9914 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 370 9914 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 о о 

Не має 

Заноза Є. О. 

Головн Шепітько Н. В. 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2014 р. 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті оnераційноr діяльносrі 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 77690 56480 

Повернення податків і зборів 3005 о о 

у тому числі податку на додану вартість 3006 о о 

Цільового фінансування 3010 568 612 

Надходження від отримання субсидіR, дотаціR 3011 о о 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 152223 135169 

Надходження від повернення авансів 3020 о о 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 364 254 

Надходження від боржників неустоRки (штрафів, пені) 3035 о о 

Надходження від оnераціRної оренди 3040 94 36 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 о о 

Надходження від страхових npeмiR 3050 о о 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 о о 

Інші надходження ЗQ95 1282 74 

Витрачання на омату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 367\0) ( 56692) 

Праці І 3105 ( 86291 ) ( 72356) 

Відрахувань на соціальні заходи З 110 ( 19141) ( 18239) 

Зобов'язань з податків і зборів ЗІ 15 ( 40305) ( 35057) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1295) ( 5040) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість З 117 ( 21081) ( 16259) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів З 118 ( 17929) ( 13488) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 15283) (о) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 401) ( 361) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 127) ( 16) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 (о) (о) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (о) (о) 

Інші витрачання 3190 ( 11515) ( 304) 

Чисrий рух коштів від оnераційноr діяльносrі 3195 22448 9600 

11. Рух коштів у результаті інвесrнційиоr діяльносrі 

Надходження від реалізації: 
3200 о о 

фінансових інвестиціR 

необоротних активів 3205 11 25 

Надходження від отриманих: 
3215 о о 

відсотків 

дивідендів 3220 о о 

Надходження від деривативів 3225 о о 

Надходження від погашення позик 3230 о о 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської 
3235 о о 

одиниці 

Інші надходження 3250 о о 

Витрачання на придбання: 
3255 (о) (о) фінансових інвестиціR 



11соборо ПІІІХ аК'І и11і11 

Ви111шти за деривативами 

В11тра•ІUІІІІМ 11а Іtnда1111м позик 

Витра•1а1111м 1щ придба1111я до'Іірttього підприємства та іншої ,·осподарської 
ОДИІІИІІі 

І11111і 111ш1·сжі 

Ч11стнn рух коштів від і1шсстнціП110J діил1.11ості 

ІІІ. Рух коштів у результаті фі11а11совоJ 11іиль11ості 

Надходже1111м иід: 
Влас1ю1·0 капіталу 

Отрима�шм позик 

Надходжс1111я від продажу 'Іастки в до•1іриьому підприємстві 

І11ші 11а.11ходЖс11нм 

Витрачання 11а: 
Викуп олас11их ак11іn 

Поrашс11ня позик 

Ст1ату .11иніде11.11ів 

Витрачаннм на сплату нідсотків 

Витра'Іання на сплату заборгованості з фінансової оренди 

Витра•1ання на придбаи11я 'Іастки в до•1ірньому підприємстві 

Bитpa•tattttя на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

Інші платежі 

Чнстнn рух коштів від фі11а11сової діяльності 

Чнстнn рух грошових коштів за звіп1нn період 

Залишок коштів на початок року 

Вплив зміни валютних курсів на залишок 

Залишок коштів на кі11ець року g--111-P�a *� 
.. .. ·.·.·:·::::::::,:·::,:·.·-:,...' 

Примі ,1?�\1�
1

�:JN{n\L$� 
К . ij r�<} \01,чеіін\а1�г�:.,. 

ер1в :'::::::: 1 ·.,,, 
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Голов11ніі б г ·· .. �еЄ -1-1-·ікщійний;::' 
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3260 

3270 

3275 

3280 

3290 

3295 

3300 

3305 

3310 

3340 

3345 

3350 

3355 

3360 

3365 

3370 

3375 

3390 

3395 

3400 

3405 

3410 

3415 

П:1�1;; L.J Ul L.7 

( 1385) ( 587) 
(о) (о) 
(о) (о) 

(о) (о) 

(о) (о) 
-1374 -562

о о 

о 1500 

о о 

о о 

(о) (о) 

2377 3670 

(0) (о) 
( 110) ( 107) 

( 397) ( 95) 

(О) (о) 

(о) (о) 

(о) (о) 
-2884 -2372

18190 6666 

16192 8591 

19735 935 

54117 16192 

Не має 

Заноза Є. О. 

Шепітько Н. В. 
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с к 
За звітннІІ період За аналогіч11нІІ період попереднього року 

таття од рядка 

І І І 11адходжею1я видаток ІІадХОдЖСНІІЯ видаток

І І 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті операціІІ11оr діяльиості 

Прибуток (збиток) від звичаІІно! діяльності 
3500 о 

до оподаткування 
о о о 

Коригування на: 
3505 о х о х 

амортизацію необоротних активів 

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 о о о о 

збиток (прибуток) від нереалізованих 
3515 о о о о 

курсових різниць 

збиток (прибуток) від неопераціІІної 
3520 о о о о 

діяльності та інших негрошових операціІІ 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 о о о о 

Зміна вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю, та дохід (витрати) 3522 о о о о 

від первісного визнання 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, утримуваних для 3523 о о о о 

продажу та груп вибуття 

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових 
3524 о ' о о о 

інвестиціІІ 

Зменшення (відновлення) корисності 
3526 о о о о 

необоротних активів 

Фінансові витрати 3540 х о х о 

Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 о о о о 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 о о о о 

Збільшення (зменшення) поточних 
3552 о о о о 

біологічних активів 

Збільшення (зменшення) дебіторської 
заборгованості за продукцію, товари, 3553 о о о о 

роботи.послуги 

Зменшення (збільшення) іншої поточної 
3554 о о о о 

дебіторської заборгованості 

Зменшення (збільшення) витрат маІІбутніх 
3556 о о о о 

періодів 

Зменшення (збільшення) інших оборотних 
3557 о о о о 

активів 

Збільшення (зменшення) поточних 
3560 о о о о 

зобов'язань 

Грошові кошти від операціІІної діяльності 3570 о о о о 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за товари, 3561 о о о о 

роботи, послуги 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 3562 о о о о 

розрахунками з бюджетом 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 3563 о о о о 

розрахунками зі страхування 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 3564 о о о о 

розрахунками з оплати праці 

Збільшення (зменшення) доходів маІІбутніх 
3566 о о о о 

періодів 



Збі111,111с1111н (змс11шс1111н) ІІІІJІИХ ІІОТО'ІІІИХ 3567 
з0Gов'нза11ь 

С11Jш•1с11иn податок 1ш прибуток 3580 

Сшшчсш відсотки 3585 

Чистнn рух коштів від 011сраціП1юr 
3195 ІІіИJІЬІІОСТі 

11. /'ух коштів у результаті і11всстнціn1юr діяль11ості 

Надходже1111я від реаліза111ї: 
3200 фІІUІІtСОВИХ 111вестиціn 

11соборотних активів 3205 

Надходження від отрима11их: 
ВІДСОТКІВ 3215 

дивіденд� в 3220 

Надходже1111я від деривативів 3225 

Надходження від погашення позик 3230 

Надходження вщ вибуття дочірнього 
шдприсмства та і11шої господарської 3235 

одиниці 

Інш1 надходження 3250 

Витра•1ання на придба11ня: 
3255 ф1нансових інвестиц1n 

необоротних активів 3260 

Виплати за деривативами 3270 

Витрачання на нада1111я позик 3275 

Витрачання на придбання дочірнього 
пщприсмства та іншої господарської 3280 

одиниці 

Інші платежі 3290 

Чнстнn рух коштів від і11вестнціnноТ 
3295 діяльності 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансовоТ діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

Оrримання позик 

Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприсмстві 

Інші надходження 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

Погашення позик 

Сплату дивідендів 

Витрачання на сплату відсотків 

Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 

Витрачання на придбання частки в 
дочірньому підприсмстві 

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах 

Інші платежі 

ЧнстнІІ рух коштів від фінансовоТ 
діяльності 

ЧнстнІІ рух грошових коштів за звітннІІ 
період 

Залишок коштів на початок року 

Впли� зміни валютних курсів на зал�'-j 
��в � 
Залишок коштів на кінець року '!�"%@/ 

3300 

3305 

3310 

3340 

3345 

3350 

3355 

3360 

3365 

3370 

3375 

3390 

3395 

3400 
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�ра•ма "-' 
�Y)kr�1� 
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ев01 13� 

rage L. 1 or L.':I

о о о о 

х о х о 

х о х о 

о о о о 

о х о х 

о х о х 

о х о х 

о х о х 

о х о х 

о х о х 

о х о х 

о х о х 

х о х ( 0) 

х о х о 

х о х о 

х о х о 

х о х о 

х о х о 

о о о о 

о х о х 

о х о х 

о х о х 

о х о х 

х о х о 

х о х о 

х о х о 

х о х о 

х о х о 

х о х о 

х о х о 

х о х о 

о о о о 

о о о о 

о х о х 

о о о о 

о о о о 

віт про рух грошових коштів за непрямим методом не складався.
-

)
Заноза Є. О.

Шепвтько Н. В.



Підприсмство 

Стаття Код рядка 

І 2 

Залишок на 
4000 

початок року 

Корнгува,шя: 
Зміна обліковоі 4005 

політики 

Виправлення 
4010 

помилок 

Інші зміни 4090 

Скорнгова,шІІ 
залишок на 4095 

початок року 

ЧнстнІІ 
прибуток 

4100 
(збиток) за 
звітннІІ період 

ІншиІІ сукупннІІ 
дохід за звітннІІ 4110 

період 

Дооціика 
(уцінка) 

4111 
необоротних 
активів 

Дооцінка 
(уцінка) 

4112 
фінансових 
інструментів 

Накопичені 
4113 

курсові різниці 

Частка іншого 
сукупного 
доходу 

4114 
асоціІІованих і 
спільних 
підприємств 

ІншиІІ сукупниІІ 
4116 

дохід 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 4200 

власникам 
(дивіденди) 

Спрямування 
прибутку до 

4205 
зареєстрованого 
капіталу 

Відрахування до 
резервного 4210 

капіталу 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 

4215 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

Сума чистого 4220 

прибутку на 
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КОДИ 

Дата(рік, місяць, число) 2015101101 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ 
ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ" 

ЗареєстрованнІІ 
капітал 

3 

60 

о 

о 

о 

60 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

(найменування) 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2014 р. 

НерозподіленнІІ 
Капітал у ДодатковнІІ РсзервннІІ прибуток 
дооці11ках капітал капітал (непокрнтнІІ 

збиток) 

4 5 6 7 

о о 15 31493 

о о о о 

о о о -467

о о о о 

о о 15 31017 

о о о 370 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

за ЄДРПОУ 25642478 

Неоплачс11нІІ Внлучс11нІІ 
Всього 

капітал капітал 

8 9 10 

о о 31568 

о о о 

о о -467

о о о 

о о 31092 

о о 370 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 



СТІІОрСІІІІН 
СІІСІІІОJІЬІІИХ 
(ні11ьоних) 
фо1щіu 

Сума •1истоrо 
11рибутку 11а 

4225 о о о 
матеріwш1е 
заохо'ІеІІІІЯ 

811ески 
у•ІRСІІИКіВ: 

4240 о о о 
Внески до 
кашталу 

По1"11111сн11н 
забор1·ова�1ост1 з 4245 о о о 

капітw1у 

Вилу•1е1111я 
капіталу: 

4260 о о о 
Викуп акціІІ 
(•�асток) 

Перепродаж 
викуплених акціІІ 4265 о о о 

('Іасток) 

Л11улюва1111я 
викуплених акціІІ 4270 о о о 

('13СТОК) 

Вилу•1ення 
4275 о о о 

•1астки в капітWІі 

Зменшення 
ІІОМіІІWІЬІІОf 4280 о о о 

вартості акці 11 

Інші зміни в 
4290 о о о 

каn1тал1 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 о о о 
'І8СТКИ 8 

дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
4295 о о о 

капіталі 

Залишок на 
4300 60 А о 

кінець року �""'' н.::� 

. ,� ... �·5і;{ііН\+;� Прим1тк ? )/ �11;\ 'f�·11І ''\;\ ФІ)) 

Керівни �{:О:
\(]

"' )i;:i•11\!\\\ ·'/{��· F;,:!" :·:;�:.; 1\'\,\ • .�j.�'°1, І.-. А 
Голо•••• бу, "f ''''�111iccJ Ко� 

·.,..,, фі11ацІ -
·,\1р.еt1н• 

z 

оф;�1{(;,;і;�,А:;�о . � 
O'�flQ+ e't\ 

vage L'i ot L'i 

о о о о о 

о о о о о 

о о о о о 

о о о о о 

о о о о о 

о о о о о 

о о о о о 

о о о о о 

о о о о 

о о о о о 

о 370 о о 370 

15 31387 о о 31462 

Не має 

Заноза Є. О. 

Шепітько Н. В. 






