
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (у разі наявності)

Звіт про фінансовий стан  ПАТ "Фірма "Хмельницькбуд" за рік, що закінчився 31.12.2010 року / Statement of 
financial position
   тис.грн / KUAH
Активи /Assets …………………………………………………31/12/08 …..31/12/09 ……31/12/10
Непоточні активи /Non-current assets      
Основні засоби/Property, plant, and equipment…………………….1950…….. 4002……… 3991
Гудвіл/Goodwill ………………………………………………….……..0 ………….0 …………..0
Нематеріальні активи/Intangible assets ……………………………..…0 …………0 …………..0
Інвестиції, обліковані із застосуванням методу участі 
в капіталі/ Investments accounted for using the equity method……. 2778 ………….0 …………..0
Непоточні активи, утримувані для продажу/
Non-current assets held for sale ………………………………………3820 …………25 ………..25
Всього непоточні активи/ Total non-current assets ………………...8548 ………4027 ……..4016
Поточні активи/ Current assets      
Запаси/ Inventories ……………………………………………………100 ……….4017 ……..4985
Торгова та інша дебіторська заборгованість/ 
Trade and other receivalents ………………………………………….....81…………102 ………128
Інші поточні активи/ Others current assets …………………………..444 ………..458 ………662
Грошові кошти та їхні еквіваленти/ 
Cash and cash equivalents ……………………………………….……….5 …………..12 ……..…..4
Всього поточні активи/ Total current assets ……………………....…630 ………..4589…….. 5779
Всього активів/ Total assets ………………………………………....9178………. 8616……… 9795
   
Власний капітал та зобов'язання/ Equity and liabilities 31/12/08 31/12/09 31/12/10
Акціонерний капітал / Equity ………………………………………3103 ………..3103 ……..3103
Емісійний дохід/Share premium      
Резерв переоцінки/ Revaluation provision …………………………1950 ………...3951…….. 3951
Нерозподілений прибуток/ Retained earnings ……………………..-843 ……….-2232 …….-2354
Всього власний капітал/ Total equity ………………………………4210 ………..4822 ……..4700
Довгострокові зобов'язання/ Long-term liabilities      
Довгострокові запозичення/ Long-term loans ……………………..2665 ……………0 …………..0
Відстрочені податкові зобов'язання/Deferred tax liabilities…………...0 ……………0 …………..0
Довгострокові резерви/ Long-term provisios ………………………….0 …………….0 …………..0
Всього довгострокові зобов'язання/ Total long-term liabilities ……2665 …………..0 …………...0
Короткострокові зобов'язання/ Short-term liabilities      
Торгова та інша кредиторська заборгованість/
Trade and other payable ………………………………………………2299 ………..3361……… 4649
Короткострокові запозичення / Short-term loans…………………….. 0 ………….429 …………429
Поточна частина довгострокових запозичень/ 
Current part of long-term loans ………………………………………….0 …………….0 …………...0
Податки до сплати/Current tax payable ………………………………..4 …………….4 …………..17
Короткострокові резерви / Short-term provisions …………………….0 …………….0 …………….0
Всього короткострокові зобов'язання/ 
Total short-term liabilities …………………………………………..2303 …………3794 ……….5095
Всього зобов'язань / Total liabilities ……………………………….4968 …………3794 ………5095
Всього власний капітал та зобов'язання/ 
Total equity and liabilities ……………………………………………9178……….. 8616 ……….9795

Звіт про сукупний дохід ПАТ "Фірма "Хмельницькбуд" за 2010р. / Statement of comprehensive income for 2010 year
  тис.грн / KUAH
…………………………………………………………………………………….2010 ………….2009
Дохід від продажу/ Revenue………………………………………………………..0 …………….193
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Собівартість / Cost ………………………………………………………………637 …………….334
Валовий прибуток/ Gross profit . …………….…………….…………………..-637 …………...-141
Інші доходи /Other income …………….…………….…………….………………122 …………….238
Витрати на збут/ Distribution costs    
Адміністративні затрати/ Administrative expenses …………….………………302…………….206
Інші витрати/ Other expenses …………….…………….…………….………….60 …………….2836
Прибуток до оподаткування/Profit before tax …………….…………………..-877 …………….-2945
Податок на прибуток/ Tax …………….…………….…………….……………..7 ………………..0 
Прибуток за період від діяльності, що продовжується /
Profit for the period from continued operations …………….…………….………-884 ………….-2945
Прибуток за рік/ Profit for the year …………….…………….………………….-884 ………….-2945
Інший сукупний дохід/ Other comprehensive income …………….………………0…………….1555
Збільшення вартості власності/Increased value of property …………….………762 …………….0
Всього сукупний дохід за рік/ Total comprehensive income for the year ………-122 ………….-1390
Середньозважена кількість акцій/ 
Averege number of ordinary shares ……………….…………….…………..12410854 ……….12410854
Прибуток на акцію/ Earning per share …………….…………….………….-0,00983 ……….-0,11200
Базова /Base …………….…………….…………….…………….………….-0,00983………. -0,11200
Понижена/ Abase …………….…………….…………….…………….……-0,00983………. -0,11200

Звіт про рух грошових коштів за період з 01.01.2010 по 31.12.10/ Statement of cash flows
 тис.грн / KUAH
   ….……………….……………….……………….……………….……………….……………2010
Потоки грошових коштів від операційної дяльності/ 
Cash flows from operating activities  
Надходження від покупців/ Revenues from customers . ….………………….…………………1435
Виплати постачальникам та працівникам/ 
Payments to suppliers and employees ….……………….……………….……………….………..1283
Грошові кошти від операційної діяльності /Cash flows from operating activities ….………….152
Відсотки сплачені/ Percentage paid ….……………….……………….……………….……………0
Сплачений податок / Tax paid ….……………….……………….……………….……………….160
Чисті грошові кошти від операційної діяльності/ Net cash from operating activities ….………..-8
Потоки грошових коштів від інвестиційної дяльності/ 
Cash flows from investing activities  
Продаж основних засобів/ Sale property, plant, and equipment ….……………….……………….0
Придбання основних засобів / Purchase property, plant, and equipment  ….……………….……..0
Проценти отримані /  Percentage received ….……………….……………….……………….……0
Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності / Net cash from investing activities ….………0
Потоки грошових коштів від фінансової діяльності/ 
Cash flows from financial activities  
Погашення зобов'язань з фінансової оренди /Repayment of finance lease liabilities ….………….0
Надходження від емісії акцій /  Revenues from share issue ….……………….……………….…..0
Дивіденди отримані /Dividends received ….……………….……………….……………….………0
Сплачені дивіденди / Dividends paid ….……………….……………….……………….…………..0
Чисті грошові кошти від фінансової діяльності/ Net cash from financing activities ….………….0
Чисте збільшення грошових коштів та еквівалентів грошових коштів/
Net increase in cash and cash equivalents ….……………….……………….……………….………-8
Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів на початок періоду / 
Cash and cash equivalents at beginning of period ….……………….……………….……………….12
Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів на кінець періоду / 
Cash and cash equivalents at end of period ….………….……………….……………….……………4

Звіт про зміни у власному капіталі ПуАТ "Фірма "Хмельницькбуд" за 2010р / Statement of changes in equity
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……….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…… тис.грн / KUAH
 ……….…………….……Акціонерний ……Емісійний ......Резерв ………… Нерозподілений……. Всього

……….…………….……капітал / Equity …дохід/Share…..переоцінки…….. прибуток/ ……….…Total
……….…………….…………….……………. premium…../ Revaluation……. Retained
……….…………….…………….…………….…………….…provision ………. earnings
Залишок на початок 
періоду/Balance at 
beginning of period ……………….3103 ………………0 ……………3951 ……………-2232 ………..4822
Зміни в обліковій 
політиці та помилки/
Changes in accounting 
policies and mistakes ………………..0 …………………0 ……………….0……………….. 0 ……………..0
Скоригований залишок / 
Adjusted balance …………………3103 ………………..0 ……………3951 …………..-2232 ………….4822
Сукупний дохід за рік / 
Сomprehensive incom 
for the year …………………………..0 ………………..0 …………………0………….. -122 ……………-122
Дивіденди/ Dividends ……………..0 …………………0 ……………….0……………….. 0 ……………..0
Перенесення на 
нерозподілений прибуток/ 
Transfer to retained earnings ………..0 …………………0 ……………….0……………….. 0 ……………..0
Емісія акцій /Issue 
of shares ……………………………..0 …………………0 ……………….0……………….. 0 ……………..0
Залишок на кінець періоду/
Balance at end of period …………3103 …………………0 …………..3951 ……………-2354 …………4700
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