
№80 (1584) 25.04.2013 р. (частина 1)

У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

19.03.2013  м. Київ  № 364

Відповідно до пункту 10 частини 
другої статті 7 та пункту 13 статті 
8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних папе
рів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання ад-
міністративних даних зберігачами цінних паперів та подання від-
повідних документів до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 11 вересня 2012 року 
№ 1221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жов-
тня 2012 року за № 1666/21978, що додаються.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-
клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповід-
ність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європей-
ського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністер-
ства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з 01 квітня 2013 року, але не 
раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії К.Кривенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку
19 березня 2013 року № 364

Зміни до Положення про порядок складання адміністративних 
даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних 

документів до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку

1. У розділі І:
1.2. У пункті 8 слово «керівника» замінити словами «уповно-

важеної особи».
2.2. Доповнити розділ пунктом 11 такого змісту:
«11. Порядок та періодичність розрахунку пруденційних нор-

мативів, а також перелік професійних учасників фондового рин-
ку, які здійснюють їх розрахунок, визначаються Положенням 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 364, 365, 367 від 19.03.2013 р. 
Рішення Комісії № 429, 430 від 26.03.2013 р. 
Рішення Комісії № 747–751 від 23.04.2013 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондо-
вому ринку — депозитарної діяльності та вимог до системи управ-
ління ризиками, затвердженим рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 2013 року №              37, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 лютого 
2013 року за № 216/22748.».

2. У розділі ІІ:
2.1. Пункт 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом 

третім такого змісту: 
«щомісячні;».
У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно 

абзацами четвертим та п’ятим.
2.2. Доповнити розділ після пункту 2 новим пунктом 3 такого 

змісту:
«3. Щомісячні Дані Зберігача складаються з довідки про до-

тримання пруденційних нормативів регулятивного капіталу та фі-
нансового стану (додаток 11 до цього Положення).».

У зв’язку з цим пункти 3 та 4 вважати відповідно пунктами 4 та 5.
3. Пункт 1 розділу ІІІ після абзацу другого доповнити новим 

абзацом третім такого змісту:
«щомісячні — не пізніше 10-го (включно) числа місяця, на-

ступного за звітним місяцем;».
У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно 

абзацами четвертим та п’ятим.
4. У додатку 1:
слова «Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на 

організаторі торгівлі, що обліковуються на рахунку власника ста-
ном на кінець операційного дня, шт.» замінити словами «Номер 
запису в журналі депозитарних операцій»;

слова «які керують» замінити словом «керуючих».
5. Додаток 5 викласти в новій редакції, що додається.
6. У додатку 7 слова «які керують» замінити словом «керую-

чих».
7. Доповнити Положення додатком 11, що додається.
Директор департаменту регулювання
депозитарної та розрахунково  І. Курочкіна
клірингової діяльності

Додаток 5 
до Положення про порядок 
складання адміністративних даних 
зберігачами цінних паперів та 
подання відповідних документів 
до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку

Довідка про адміністративні операції, проведені Зберігачем
Номер за порядком
Квартал, за який подаються Дані
Рік, за який подаються Дані
Дані Зберігача: код за ЄДРПОУ 
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фі-
зичні особи — резиденти, шт.
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фі-
зичні особи — нерезиденти, шт. 
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи — резиденти (за винятком нижченаведених катего-
рій юридичних осіб), шт.
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи — резиденти — інститути спільного інвестуван-
ня, шт. 

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи — резиденти — страхові компанії, шт. 
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи — резиденти — пенсійні фонди, шт. 
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи — резиденти — банк, шт. 
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи — резиденти — торговці цінними паперами, шт. 
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи — нерезиденти, шт.
Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава 
Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держа-
ви — Фонд державного майна України, інший державний орган 
або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верхо-
вної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт. 
Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава 
Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держа-
ви — державне господарське об’єднання, державна холдингова 
компанія, інша державна господарська організація), шт. 
Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава 
Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держа-
ви — інша особа або орган, які виконують функції з управління 
корпоративними правами держави), шт. 
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізич-
ні особи — резиденти, шт. 
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізич-
ні особи — нерезиденти, шт. 
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи — резиденти (за винятком нижченаведених катего-
рій юридичних осіб), шт. 

Продовження додатка 5
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи — резиденти — інститути спільного інвестуван-
ня, шт. 
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи — резиденти — страхові компанії, шт. 
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи — резиденти — пенсійні фонди, шт. 
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи — резиденти — банк, шт. 
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи — резиденти — торговці цінними паперами, шт. 
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юри-
дичні особи — нерезиденти, шт. 
Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами 
держави — Фонд державного майна України, інший державний 
орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України)
Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава 
Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держа-
ви  — державне господарське об’єднання, державна холдингова 
компанія, інша державна господарська організація), шт. 
Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава 
Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держа-
ви  — інша особа або орган, які виконують функції з управління 
корпоративними правами держави), шт. 
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
депонентами: фізичні особи — резиденти, шт. 
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
депонентами: фізичні особи — нерезиденти, шт.
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Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
депонентами: юридичні особи — резиденти (за винятком нижче-
наведених категорій юридичних осіб), шт. 
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
депонентами: юридичні особи — резиденти — інститути спіль-
ного інвестування, шт. 
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
депонентами: юридичні особи — резиденти — страхові компа-
нії, шт. 
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
депонентами: юридичні особи — резиденти - пенсійні фон-
ди,  шт. 
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
депонентами: юридичні особи — резиденти — банк, шт. 
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
депонентами: юридичні особи — резиденти — торговці цінними 
паперами, шт. 
Кількість відкритих рахунків депонентам на кінець періоду за до-
говорами з депонентами: юридичні особи — нерезиденти, шт. 
Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з 
депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпоративни-
ми правами держави — Фонд державного майна України, інший 
державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президен-
та України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів Украї-
ни),  шт. 

Продовження додатка 5
Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з 
депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпоративни-
ми правами держави — державне господарське об’єднання, 
державна холдингова компанія, інша державна господарська ор-
ганізація), шт. 
Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з 
депонентом: держава Україна (суб’єкт управління корпоративни-
ми правами держави — інша особа або орган, які виконують 
функції з управління корпоративними правами держави), шт. 
Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при де-
матеріалізації: фізичні особи — резиденти, шт.
Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при де-
матеріалізації: фізичні особи — нерезиденти, шт.
Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при де-
матеріалізації: юридичні особи — резиденти, шт. 
Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при де-
матеріалізації: юридичні особи — нерезиденти, шт.
Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при де-
матеріалізації: держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави — Фонд державного майна України, ін-
ший державний орган або орган, що забезпечує діяльність 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України), шт.
Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при де-
матеріалізації: держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави — державне господарське об’єднання, 
державна холдингова компанія, інша державна господарська ор-
ганізація), шт.
Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при де-
матеріалізації: держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави — інша особа або орган, які виконують 
функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при де-
матеріалізації: фізичні особи — резиденти, шт.

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при де-
матеріалізації: фізичні особи — нерезиденти, шт.
Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при де-
матеріалізації: юридичні особи — резиденти, шт. 
Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при де-
матеріалізації: юридичні особи — нерезиденти, шт.
Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при де-
матеріалізації: держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави — Фонд державного майна України, ін-
ший державний орган або орган, що забезпечує діяльність 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України), шт.
Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при де-
матеріалізації: держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави — державне господарське об’єднання, 
державна холдингова компанія, інша державна господарська ор-
ганізація), шт.
Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при де-
матеріалізації: держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави — інша особа або орган, які виконують 
функції з управління корпоративними правами держави), шт.

Продовження додатка 5
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
емітентами при дематеріалізації: фізичні особи — резиденти, 
шт.
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
емітентами при дематеріалізації: фізичні особи — нерезиденти, 
шт.
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
емітентами при дематеріалізації: юридичні особи — резиденти, 
шт. 
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
емітентами при дематеріалізації: юридичні особи — нерезиден-
ти, шт.
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб’єкт управ-
ління корпоративними правами держави — Фонд державного 
майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує 
діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України), шт.
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб’єкт управ-
ління корпоративними правами держави — державне господар-
ське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна 
господарська організація), шт.
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з 
емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб’єкт управ-
ління корпоративними правами держави — інша особа або ор-
ган, які виконують функції з управління корпоративними права-
ми держави), шт.
Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квар-
тал: усього інформаційних операцій, шт.
Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квар-
тал: складено облікових реєстрів на запит реєстроутримувача, 
шт.
Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квар-
тал: складено облікових реєстрів на запит депозитарію, шт.
Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квар-
тал: складено виписок, шт.
Примітки
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Додаток 11 
до Положення про порядок 
складання адміністративних даних 
зберігачами цінних паперів та 
подання відповідних документів 
до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку

Довідка про дотримання пруденційних нормативів 
регулятивного капіталу  
та фінансового стану

Номер за порядком
Ідентифікаційний код зберігача
Найменування зберігача
Дата, на яку подаються Дані
Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційного нормативу (по-
казника)
Розмір регулятивного капіталу, грн.
Розмір капіталу першого рівня, грн.
Розмір капіталу другого рівня, грн.
Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн.
Резервний капітал, грн.
Емісійний дохід, грн.
Нерозподілений прибуток, грн.
Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн.
Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.
Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн.
Непокриті збитки, грн.
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, якщо ці фінансові 
інвестиції обліковуються установою за методом участі в капіталі 
(крім акціонерних товариств), грн.
Вкладення у капітал юридичних осіб у розмірі 25 і більше відсо-
тків їх статутного капіталу, якщо такі вкладення представлені 
цінними паперами, які не перебувають у біржовому реєстрі при-
наймні однієї фондової біржі, грн.
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на 
фондових біржах (у тому числі торгівля якими на фондових бір-
жах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, 
емітованих центральними органами виконавчої влади, Націо-
нальним банком та Державною іпотечною установою та цінних 
паперів інших фінансових установ, грн.
Гудвіл, грн.
Векселі одержані, грн.
Відстрочені податкові активи, грн.
Інший вкладений капітал, грн.
Дооцінка активів, грн.
Балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвести-
ційних фондів, грн.

Продовження додатка 11
Розмір власного капіталу, грн.
Балансова вартість активів, грн.
Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (фінан-
сової стійкості)
Розрахункове значення коефіцієнта фінансування (заборгова-
ності)
Примітки

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

19.03.2013  м. Київ  № 365

Про затвердження Змін до Систе
ми довідників та класифікаторів 
Національної  комісії з цінних па
перів та фондового ринку для ви
користання учасниками фондово
го ринку України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
08 квітня 2013 року за № 576/23108

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою забезпечен-
ня ефективного функціонування інформаційної системи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення 
умов для запровадження новітніх підходів до застосування ін-
формаційних технологій у діяльності Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Зміни до Системи довідників та класифікаторів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвер-
дженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої у Мініс-
терстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі 
змінами), що додаються. 

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-
клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповід-
ність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європей-
ського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністер-
ства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублі-
кування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії К.Кривенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку
19 березня 2013 року № 365

Зміни до Системи довідників 
 та класифікаторів Національної

комісії з цінних паперів  
та фондового ринку

Довідники 3, 6, 7, 37 викласти в такій редакції: 
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«3. Довідник «Класифікація фінансових інструментів за під-
розділами». 

Код показника  
(номер підрозділу)

Зміст показника

0 Не визначено
1 Бездокументарні іменні
2 Документарні іменні
3 Документарні на пред`явника
4 Документарні ордерні
5 Бездокументарні ордерні

».
«6. Довідник «Класифікація фінансових інструментів за підгру-

пами»
Код показника Зміст показника

0100 Акція проста
0101 Акція привілейована
0110 Інвестиційний сертифікат
0120 Сертифікат фонду операцій з нерухомістю 

(сертифікат ФОН)
0200 Облігація підприємства відсоткова*

Продовження довідника 6
0210 Облігація підприємства дисконтна
0220 Облігація підприємства цільова
0231 Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова*
0232 Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна
0234 Облігація внутрішніх місцевих позик цільова
0235 Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова*
0236 Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна
0237 Облігація зовнішніх місцевих позик цільова
0240 Облігація внутрішніх державних позик України довго-

строкова відсоткова*
0241 Облігація внутрішніх державних позик України довго-

строкова дисконтна*
0242 Облігація внутрішніх державних позик України довго-

строкова відсоткова з достроковим погашенням
0243 Облігація внутрішніх державних позик України довго-

строкова амортизаційна 
0244 Облігація внутрішніх державних позик України серед-

ньострокова відсоткова*
0245 Облігація внутрішніх державних позик України серед-

ньострокова дисконтна
0246 Облігація внутрішніх державних позик України коротко-

строкова відсоткова*
0247 Облігація внутрішніх державних позик України коротко-

строкова дисконтна
0248 Облігація внутрішніх державних позик України серед-

ньострокова з індексованою вартістю
0249 Облігація внутрішніх державних позик України довго-

строкова з індексованою вартістю
0250 Цільова облігація внутрішніх державних позик України 

довгострокова відсоткова*
0251 Цільова облігація внутрішніх державних позик України 

довгострокова дисконтна
0252 Цільова облігація внутрішніх державних позик України 

середньострокова відсоткова*
0253 Цільова облігація внутрішніх державних позик серед-

ньострокова дисконтна
0254 Цільова облігація внутрішніх державних позик України 

короткострокова відсоткова*

0255 Цільова облігація внутрішніх державних позик України 
короткострокова дисконтна

0256 Облігація внутрішніх державних позик України серед-
ньострокова з достроковим погашенням

0257 Облігація внутрішніх державних позик України серед-
ньострокова амортизаційна

0258 Облігація внутрішніх державних позик України серед-
ньострокова для відшкодування сум податку на додану 
вартість

0260 Облігація зовнішніх державних позик України довго-
строкова відсоткова*

0261 Облігація зовнішніх державних позик України довго-
строкова дисконтна

Продовження довідника 6
0262 Облігація зовнішніх державних позик України середньо-

строкова відсоткова*
0263 Облігація зовнішніх державних позик України середньо-

строкова дисконтна
0264 Облігація зовнішніх державних позик короткострокова 

відсоткова*
0265 Облігація зовнішніх державних позик України коротко-

строкова дисконтна
0300 Казначейське зобов`язання України довгострокове
0301 Казначейське зобов`язання України середньострокове
0302 Казначейське зобов`язання України короткострокове
0400 Ощадний (депозитний) сертифікат
0500 Вексель простий
0501 Вексель фінансовий казначейський простий
0502 Вексель фінансовий банківський простий
0505 Вексель переказний
0506 Вексель фінансовий казначейський переказний
0507 Вексель фінансовий банківський переказний
0600 Заставна
0610 Іпотечна облігація звичайна
0611 Іпотечна облігація структурована
0620 Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю
0621 Іпотечний сертифікат участі
0710 Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового 

активу
0711 Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базово-

го активу
0720 Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового 

активу
0721 Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового 

активу
0810 Опціон на купівлю з поставкою базового активу
0811 Опціон на купівлю без поставки базового активу
0820 Опціон на продаж з поставкою базового активу
0821 Опціон на продаж без поставки базового активу
0830 Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу
0835 Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу
0840 Форвардний контракт
0850 Своповий контракт (своп)
0900 Просте складське свідоцтво
0901 Подвійне складське свідоцтво

* У разі розміщення до набрання чинності цим рішенням облі-
гацій (підприємств, місцевих позик, державних позик) як про-
центних — такі облігації вважаються відсотковими, як безпро-
центних або з відсотковою ставкою доходу у розмірі 0 (нуль) 
відсотків — такі облігації вважаються згідно з умовами проспекту 
емісії цих облігацій відповідно дисконтними або цільовими.».
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«7. Довідник «Класифікація фінансових інструментів»
Код 

показника
Зміст показника

01110100 Акція проста бездокументарна іменна
01210100 Акція проста документарна іменна
01310100 Акція проста документарна на пред`явника
01110101 Акція привілейована бездокументарна іменна
01210101 Акція привілейована документарна іменна
01310101 Акція привілейована документарна на пред`явника
01110110 Інвестиційний сертифікат бездокументарний імен-

ний
01210110 Інвестиційний сертифікат документарний іменний
01310110 Інвестиційний сертифікат документарний на 

пред`явника
01110120 Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (ФОН) 

бездокументарний іменний
01210120 Сертифікат ФОН документарний іменний
01310120 Сертифікат ФОН документарний на пред`явника
01120200 Облігація підприємства відсоткова бездокументарна 

іменна
01220200 Облігація підприємства відсоткова документарна 

іменна
01320200 Облігація підприємства відсоткова документарна на 

пред`явника
01120210 Облігація підприємства дисконтна бездокументарна 

іменна
01220210 Облігація підприємства дисконтна документарна 

іменна
01320210 Облігація підприємства дисконтна документарна на 

пред`явника
01120220 Облігація підприємства цільова бездокументарна 

іменна
01220220 Облігація підприємства цільова документарна імен-

на
01320220 Облігація підприємства цільова документарна на 

пред`явника
01120231 Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова без-

документарна іменна
01220231 Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова до-

кументарна іменна
01320231 Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова до-

кументарна на пред`явника
01120232 Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна без-

документарна іменна
01220232 Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна до-

кументарна іменна
01320232 Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна до-

кументарна на пред`явника
01120234 Облігація внутрішніх місцевих позик цільова бездо-

кументарна іменна
01220234 Облігація внутрішніх місцевих позик цільова доку-

ментарна іменна
01320234 Облігація внутрішніх місцевих позик цільова доку-

ментарна на пред`явника
01120235 Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова без-

документарна іменна
01220235 Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова до-

кументарна іменна
01320235 Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова до-

кументарна на пред`явника

Продовження довідника 7
01120236 Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна без-

документарна іменна
01220236 Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна доку-

ментарна іменна
01320236 Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна доку-

ментарна на пред`явника
01120237 Облігація зовнішніх місцевих позик цільова бездо-

кументарна іменна
01220237 Облігація зовнішніх місцевих позик цільова доку-

ментарна іменна
01320237 Облігація зовнішніх місцевих позик цільова доку-

ментарна на пред`явника
01120240 Облігація внутрішніх державних позик України дов-

гострокова відсоткова бездокументарна іменна
01220240 Облігація внутрішніх державних позик України дов-

гострокова відсоткова документарна іменна
01320240 Облігація внутрішніх державних позик України дов-

гострокова відсоткова документарна на пред’явника
01120241 Облігація внутрішніх державних позик України дов-

гострокова дисконтна бездокументарна іменна
01220241 Облігація внутрішніх державних позик України дов-

гострокова дисконтна документарна іменна
01320241 Облігація внутрішніх державних позик України дов-

гострокова дисконтна документарна на пред`явника
01120242 Облігація внутрішніх державних позик України дов-

гострокова відсоткова з достроковим погашенням 
бездокументарна іменна

01120243 Облігація внутрішніх державних позик України дов-
гострокова амортизаційна бездокументарна іменна

01120244 Облігація внутрішніх державних позик України се-
редньострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220244 Облігація внутрішніх державних позик України се-
редньострокова відсоткова документарна іменна

01320244 Облігація внутрішніх державних позик України се-
редньострокова відсоткова документарна на 
пред`явника

01120245 Облігація внутрішніх державних позик України се-
редньострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220245 Облігація внутрішніх державних позик України се-
редньострокова дисконтна документарна іменна

01320245 Облігація внутрішніх державних позик України се-
редньострокова дисконтна документарна на 
пред`явника

01120246 Облігація внутрішніх державних позик України ко-
роткострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220246 Облігація внутрішніх державних позик України ко-
роткострокова відсоткова документарна іменна

01320246 Облігація внутрішніх державних позик України ко-
роткострокова відсоткова документарна на 
пред`явника

01120247 Облігація внутрішніх державних позик України ко-
роткострокова дисконтна бездокументарна іменна

Продовження довідника 7
01220247 Облігація внутрішніх державних позик України ко-

роткострокова дисконтна документарна іменна
01320247 Облігація внутрішніх державних позик України корот-

кострокова дисконтна документарна на пред`явника
01120248 Облігація внутрішніх державних позик України се-

редньострокова з індексованою вартістю бездоку-
ментарна іменна
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01120249 Облігація внутрішніх державних позик України дов-
гострокова з індексованою вартістю бездокументар-
на іменна

01120250 Цільова облігація внутрішніх державних позик 
України довгострокова відсоткова бездокументар-
на іменна

01220250 Цільова облігація внутрішніх державних позик Укра-
їни довгострокова відсоткова документарна іменна

01320250 Цільова облігація внутрішніх державних позик Укра-
їни довгострокова відсоткова документарна на 
пред`явника

01120251 Цільова облігація внутрішніх державних позик 
України довгострокова дисконтна бездокументарна 
іменна

01220251 Цільова облігація внутрішніх державних позик Укра-
їни довгострокова дисконтна документарна іменна

01320251 Цільова облігація внутрішніх державних позик Укра-
їни довгострокова дисконтна документарна на 
пред`явника

01120252 Цільова облігація внутрішніх державних позик Укра-
їни середньострокова відсоткова бездокументарна 
іменна

01220252 Цільова облігація внутрішніх державних позик Укра-
їни середньострокова відсоткова документарна 
іменна

01320252 Цільова облігація внутрішніх державних позик Укра-
їни середньострокова відсоткова документарна на 
пред`явника

01120253 Цільова облігація внутрішніх державних позик Укра-
їни середньострокова дисконтна бездокументарна 
іменна

01220253 Цільова облігація внутрішніх державних позик Укра-
їни середньострокова дисконтна документарна 
іменна

01320253 Цільова облігація внутрішніх державних позик Укра-
їни середньострокова дисконтна документарна на 
пред`явника

01120254 Цільова облігація внутрішніх державних позик Укра-
їни короткострокова відсоткова бездокументарна 
іменна

01220254 Цільова облігація внутрішніх державних позик Украї-
ни короткострокова відсоткова документарна іменна

01320254 Цільова облігація внутрішніх державних позик Укра-
їни короткострокова відсоткова документарна на 
пред`явника

01120255 Цільова облігація внутрішніх державних позик Укра-
їни короткострокова дисконтна бездокументарна 
іменна

01220255 Цільова облігація внутрішніх державних позик Украї-
ни короткострокова дисконтна документарна іменна

01320255 Цільова облігація внутрішніх державних позик Укра-
їни короткострокова дисконтна документарна на 
пред`явника

Продовження довідника 7
01120256 Облігація внутрішніх державних позик України се-

редньострокова з достроковим погашенням бездо-
кументарна іменна

01120257 Облігація внутрішніх державних позик України се-
редньострокова амортизаційна бездокументарна 
іменна

01120258 Облігація внутрішніх державних позик України се-
редньострокова для відшкодування сум податку на 
додану вартість бездокументарна іменна

01120260 Облігація зовнішніх державних позик України дов-
гострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220260 Облігація зовнішніх державних позик України дов-
гострокова відсоткова документарна іменна

01320260 Облігація зовнішніх державних позик України довго-
строкова відсоткова документарна на пред`явника

01120261 Облігація зовнішніх державних позик України дов-
гострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220261 Облігація зовнішніх державних позик України дов-
гострокова дисконтна документарна іменна

01320261 Облігація зовнішніх державних позик України довго-
строкова дисконтна документарна на пред`явника

01120262 Облігація зовнішніх державних позик України серед-
ньострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220262 Облігація зовнішніх державних позик України се-
редньострокова відсоткова документарна іменна

01320262 Облігація зовнішніх державних позик України се-
редньострокова відсоткова документарна на 
пред`явника

01120263 Облігація зовнішніх державних позик України се-
редньострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220263 Облігація зовнішніх державних позик України се-
редньострокова дисконтна документарна іменна

01320263 Облігація зовнішніх державних позик України се-
редньострокова дисконтна документарна на 
пред`явника

01120264 Облігація зовнішніх державних позик України ко-
роткострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220264 Облігація зовнішніх державних позик України ко-
роткострокова відсоткова документарна іменна

01320264 Облігація зовнішніх державних позик України корот-
кострокова відсоткова документарна на пред`явника

01120265 Облігація зовнішніх державних позик України ко-
роткострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220265 Облігація зовнішніх державних позик України ко-
роткострокова дисконтна документарна іменна

01320265 Облігація зовнішніх державних позик України ко-
роткострокова дисконтна документарна на 
пред`явника

01120300 Казначейське зобов`язання України довгострокове 
бездокументарне іменне

01220300 Казначейське зобов`язання України довгострокове 
документарне іменне

Продовження довідника 7
01320300 Казначейське зобов`язання України довгострокове 

документарне на пред`явника
01120301 Казначейське зобов`язання України середньостро-

кове бездокументарне іменне
01220301 Казначейське зобов`язання України середньостро-

кове документарне іменне
01320301 Казначейське зобов`язання України середньостро-

кове документарне на пред`явника
01120302 Казначейське зобов`язання України короткостроко-

ве бездокументарне іменне
01220302 Казначейське зобов`язання України короткостроко-

ве документарне іменне
01320302 Казначейське зобов`язання України короткостроко-

ве документарне на пред`явника



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

01120400 Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументар-
ний іменний 

01320400 Ощадний (депозитний) сертифікат документарний 
на пред`явника 

01420500 Вексель простий документарний ордерний
01520501 Вексель фінансовий казначейський бездокументар-

ний простий 
01520502 Вексель фінансовий банківський бездокументарний 

простий
01420505 Вексель переказний документарний ордерний
01520506 Вексель фінансовий казначейський бездокументар-

ний переказний
01520507 Вексель фінансовий банківський бездокументарний 

переказний
01230600 Заставна
01130610 Іпотечна облігація звичайна бездокументарна 

іменна
01130611 Іпотечна облігація структурована бездокументарна 

іменна
01130620 Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю без-

документарний іменний
01230620 Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю до-

кументарний іменний
01330620 Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю до-

кументарний на пред`явника
01130621 Іпотечний сертифікат участі бездокументарний 

іменний
01230621 Іпотечний сертифікат участі документарний імен-

ний
01330621 Іпотечний сертифікат участі документарний на 

пред`явника
02110710 Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базо-

вого активу (цінних паперів) бездокументарний 
іменний

02120710 Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базо-
вого активу (валюти) бездокументарний іменний

02160710 Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базо-
вого активу (товару) бездокументарний іменний

02210710 Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базо-
вого активу (цінних паперів) документарний іменний

02220710 Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базо-
вого активу (валюти) документарний іменний

02260710 Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базо-
вого активу (товару) документарний іменний

02110711 Опціонний сертифікат на купівлю без поставки ба-
зового активу (цінних паперів) бездокументарний 
іменний

Продовження довідника 7
02120711 Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базо-

вого активу (валюти) бездокументарний іменний
02160711 Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базо-

вого активу (товару) бездокументарний іменний
02210711 Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базо-

вого активу (цінних паперів) документарний іменний
02220711 Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базо-

вого активу (валюти) документарний іменний
02260711 Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базо-

вого активу (товару) документарний іменний
02110720 Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базо-

вого активу (цінних паперів) бездокументарний 
іменний

02120720 Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базо-
вого активу (валюти) бездокументарний іменний

02160720 Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базо-
вого активу (товару) бездокументарний іменний

02210720 Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базо-
вого активу (цінних паперів) документарний іменний

02220720 Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базо-
вого активу (валюти) документарний іменний

02260720 Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базо-
вого активу (товару) документарний іменний

02110721 Опціонний сертифікат на продаж без поставки базово-
го активу (цінних паперів) бездокументарний іменний

02120721 Опціонний сертифікат на продаж без поставки базо-
вого активу (валюти) бездокументарний іменний

02160721 Опціонний сертифікат на продаж без поставки базо-
вого активу (товару) бездокументарний іменний

02210721 Опціонний сертифікат на продаж без поставки базо-
вого активу (цінних паперів) документарний іменний

02220721 Опціонний сертифікат на продаж без поставки базо-
вого активу (валюти) документарний іменний

02260721 Опціонний сертифікат на продаж без поставки базо-
вого активу (товару) документарний іменний

03010810 Опціон на купівлю з поставкою базового активу (цін-
них паперів)

03020810 Опціон на купівлю з поставкою базового активу (ва-
люти)

03030810 Опціон на купівлю з поставкою базового активу (де-
ривативів)

03060810 Опціон на купівлю з поставкою базового активу (то-
вару)

03010811 Опціон на купівлю без поставки базового активу 
(цінних паперів)

03020811 Опціон на купівлю без поставки базового активу (ва-
люти)

03030811 Опціон на купівлю без поставки базового активу (де-
ривативів)

03060811 Опціон на купівлю без поставки базового активу (то-
вару)

03010820 Опціон на продаж з поставкою базового активу (цін-
них паперів)

03020820 Опціон на продаж з поставкою базового активу (ва-
люти)

Продовження довідника 7
03030820 Опціон на продаж з поставкою базового активу (де-

ривативів)
03060820 Опціон на продаж з поставкою базового активу (то-

вару)
03010821 Опціон на продаж без поставки базового активу (цін-

них паперів)
03020821 Опціон на продаж без поставки базового активу (ва-

люти)
03030821 Опціон на продаж без поставки базового активу (де-

ривативів)
03060821 Опціон на продаж без поставки базового активу (то-

вару)
03010830 Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу 

(цінних паперів)
03020830 Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу 

(валюти)
03030830 Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу 

(деривативів)
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03060830 Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу 
(товару)

03010835 Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу 
(цінних паперів)

03020835 Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу 
(валюти)

03030835 Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу 
(деривативів)

03040835 Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу 
(фондового індексу)

03050835 Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу 
(процентної ставки)

03060835 Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу 
(товару)

03010840 Форвардний контракт з поставкою базового активу 
(цінних паперів)

03020840 Форвардний контракт з поставкою базового активу 
(валюти)

03060840 Форвардний контракт з поставкою базового активу 
(товару)

03010850 Своп з поставкою базового активу (цінних паперів)
03020850 Своп з поставкою базового активу (валюти)
03060850 Своп з поставкою базового активу (товару)
03010855 Своп без поставки базового активу (цінних паперів)
03020855 Своп без поставки базового активу (валюти)
03060855 Своп без поставки базового активу (товару)
05260900 Просте складське свідоцтво
05360901 Подвійне складське свідоцтво

».
«37. Довідник «Види депонентів»

Код 
показника

Зміст показника

110 Фізична особа — резидент 
120 Юридична особа — резидент (за винятком нижче-

наведених категорій юридичних осіб) 
310 Фізична особа — нерезидент 
320 Юридична особа — нерезидент
121 Недержавний пенсійний фонд 
122 Накопичувальний пенсійний фонд 
123 Інвестиційний фонд*
124 Взаємний фонд інвестиційної компанії*

Продовження довідника 37
125 Корпоративний інвестиційний фонд 
126 Пайовий інвестиційний фонд 
127 Фонд банківського управління
128 Страхові компанії
129 Торговці цінними паперами
130 Банки**
150 Держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-

ними правами держави — Фонд державного майна 
України, інший державний орган або орган, що за-
безпечує діяльність Президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України)

130 Держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави — державне господарське 
об’єднання, державна холдингова компанія, інша 
державна господарська організація)

140 Держава Україна (суб’єкт управління корпоратив-
ними правами держави — інша особа або орган, 
які виконують функції з управління корпоративни-
ми правами держави)

* Фонд, створений відповідно до Указу Президента України від 
19 лютого 1994 року № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестицій-
ні компанії».

** У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з 
торгівлі цінними паперами, то заповнюється як торговець цінни-
ми паперами.».

Директор департаменту регулювання
депозитарної та розрахунково  І. Курочкіна
клірингової діяльності

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

19.03.2013  м. Київ  № 367

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
10 квітня 2013 року за № 595/23127

Про внесення змін до Положення 
про подання адміністративних 
даних та інформації у вигляді 
електронних документів до Наці
ональної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку

Відповідно до частини третьої статті 207 Цивільного кодексу 
України, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про елек-
тронний цифровий підпис», «Про електронні документи та елек-
тронний документообіг»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Унести до Положення про подання адміністративних даних 
та інформації у вигляді електронних документів до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рі-
шенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 13 травня 2011 року № 492, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 25 червня 2011 року за № 789/19527, такі зміни:

1.1. Пункт 5 розділу І після слів «наведених у» доповнити сло-
вами «Цивільному кодексі України,».

1.2. У розділі ІІІ:
1.2.1. Пункт 4 викласти в такій редакції: 
«4. Засвідчення учасниками ринку або уповноваженими рей-

тинговими агентствами адміністративних даних та інформації у 
вигляді електронних документів, що передаються в СЕД, здійсню-
ється з використанням ЕЦП учасника ринку або уповноваженого 
рейтингового агентства відповідно.

ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа та переві-
ряється за допомогою відкритого ключа учасника ринку або упо-
вноваженого рейтингового агентства.

ЕЦП є обов’язковим реквізитом електронного документа, який 
підтверджує його цілісність та ідентифікує учасника ринку або 
уповноважене рейтингове агентство (підписувача). 
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Для ідентифікації учасника ринку на електронний документ на-
кладається ЕЦП уповноваженої особи учасника ринку та ЕЦП 
юридичної особи, який за правовим статусом прирівнюється до 
печатки цього учасника ринку.

Для ідентифікації уповноваженого рейтингового агентства на 
електронний документ накладається ЕЦП уповноваженої особи 
уповноваженого рейтингового агентства та ЕЦП юридичної особи, 
який за правовим статусом прирівнюється до печатки цього упо-
вноваженого рейтингового агентства.».

1.2.2. Пункт 15 викласти в такій редакції:
«15. У разі наявності факту невідповідності поданих адміні-

стративних даних та інформації встановленим Комісією вимогам 
у протоколі контролю відображаються відомості щодо невідпо-
відності адміністративних даних та інформації учасника ринку або 
уповноваженого рейтингового агентства встановленим Комісією 
вимогам щодо складу, форми та формату адміністративних да-
них та інформації.».

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити: 

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністер-
ства юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до законодавства.
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублі-

кування. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

НКЦПФР К. Кривенка.
Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

26.03.2013  м. Київ  № 429

Про затвердження Положення 
про клірингову діяльність

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
05 квітня 2013 року за № 562/23094

Відповідно до статті 3 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», ста-
тей 191 — 197, статті 27 Закону України «Про цінні папери та фон-
довий ринок», статей 15, 20 та підпункту 7 пункту 5 розділу VI 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депо-
зитарну систему України»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про клірингову діяльність, що дода-
ється.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-
клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цьо-
го рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублі-
кування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
26 березня 2013 року № 429
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
05 квітня 2013 року
за № 562/23094

Положення про клірингову діяльність 

I. Загальні положення
1. Це Положення встановлює порядок провадження кліринго-

вої діяльності, здійснення клірингу за договорами щодо цінних 
паперів Розрахунковим центром з обслуговування договорів на 
фінансових ринках (далі — Розрахунковий центр), Центральним 
депозитарієм цінних паперів (далі — Центральний депозитарій) 
та кліринговими установами (далі — особи, що здійснюють клі-
ринг), у тому числі порядок здійснення клірингу за договорами 
щодо цінних паперів особами, що виконують функцію централь-
ного контрагента, порядок створення та використання гарантійно-
го фонду у вигляді цінних паперів та інших фінансових інструмен-
тів, а також порядок контролю за провадженням клірингової 
діяльності.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях: 
внутрішня система обліку особи, що здійснює кліринг (далі — 

система обліку) — система, за допомогою якої особа, що здій-
снює кліринг, веде облік прав та зобов`язань учасників клірингу, 
їх клієнтів та центрального контрагента (якщо кліринг здійсню-
ється за участю центрального контрагента) за правочинами щодо 
цінних паперів або інших фінансових інструментів, облік інфор-
мації про кошти, цінні папери та інші фінансові інструменти, що 
зарезервовані для виконання цих правочинів, а також облік вне-
сків учасників клірингу до гарантійного фонду; 

кліринговий рахунок — рахунок, який відкривається учаснику 
клірингу в системі обліку особою, що здійснює кліринг, відповід-
но до її внутрішніх документів для обліку цією особою при здій-
сненні клірингу зобов’язань та/або прав учасника клірингу з по-
ставки та/або отримання цінних паперів (інших фінансових 
інструментів) та/або коштів;

кліринговий субрахунок — субрахунок, який є складовою клі-
рингового рахунку учасника клірингу та ведеться в системі обліку 
особи, що здійснює кліринг, відповідно до її внутрішніх докумен-
тів для клієнта (клієнтів) учасника клірингу для обліку цією осо-
бою при здійсненні клірингу зобов’язань та/або прав цього клієн-
та (клієнтів) учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних 
паперів (інших фінансових інструментів) та/або коштів;

правила клірингу — внутрішній документ, затверджений упо-
вноваженим органом особи, що здійснює кліринг, зареєстрова-
ний Національної комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) та погоджений Національним банком України, 
що містить положення, визначені законом та цим Положенням;

учасник клірингу — особа, яка уклала з особою, що здійснює 
кліринг, договір про клірингове обслуговування для здійснення 
клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів (інших 
фінансових інструментів), вчинених у власних інтересах учасника 
клірингу та в інтересах його клієнтів. 
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3. Для провадження клірингової діяльності Центральний депо-
зитарій повинен одержати ліцензію на здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку — клірингової діяльності у по-
рядку, встановленому Комісією.

Для провадження клірингової діяльності Розрахунковий центр 
та особа, що має намір отримати статус клірингової установи, пови-
нні одержати ліцензію на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку — клірингової діяльності у порядку, встановле-
ному Комісією, та ліцензію на здійснення окремих банківських опе-
рацій у порядку, встановленому Національним банком України. 

4. Для провадження клірингової діяльності особи, що здійсню-
ють кліринг, мають зареєструвати в Комісії в порядку та строки, 
встановлені нею, такі внутрішні документи:

Правила провадження клірингової діяльності;
правила клірингу;
документ, що визначає порядок організації та здійснення вну-

трішнього аудиту (контролю);
документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій.
5. Клірингова установа для провадження клірингової діяльнос-

ті укладає:
договір про надання клірингових послуг з фондовою біржею 

(фондовими біржами);
договір про проведення розрахунків у цінних паперах за ре-

зультатами клірингу з Центральним депозитарієм (Національним 
банком України, якщо на фондовій біржі, яку обслуговує клірин-
гова установа, укладаються договори щодо державних цінних па-
перів та облігацій місцевих позик);

договір про проведення грошових розрахунків за результатами 
клірингу з Розрахунковим центром.

6. Центральний депозитарій, Розрахунковий центр для прова-
дження клірингової діяльності за договорами щодо цінних папе-
рів, укладеними на певній фондовій біржі, укладають з цією фон-
довою біржею договір про кліринг та розрахунки за правочинами 
щодо цінних паперів.

7. Клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, 
укладеними на певній фондовій біржі, може провадити лише 
одна особа, яка має ліцензію на провадження клірингової діяль-
ності. 

8. Фондова біржа для забезпечення виконання укладених на 
ній договорів щодо цінних паперів укладає договір про кліринг та 
розрахунки за правочинами щодо цінних паперів з Розрахунко-
вим центром або з Центральним депозитарієм, або договір про 
надання клірингових послуг з кліринговою установою.

Фондова біржа для забезпечення виконання укладених на ній 
договорів щодо фінансових інструментів, інших ніж цінні папери, 
укладає договір про надання клірингових послуг з Розрахунковим 
центром або кліринговою установою.

9. Професійна діяльність на фондовому ринку — клірингова 
діяльність здійснюється особами, що здійснюють кліринг, із до-
триманням вимог закону, цього Положення та внутрішніх доку-
ментів цих осіб. 

Розрахунковий центр та клірингова установа при провадженні 
клірингової діяльності можуть виконувати функції центрального 
контрагента і для забезпечення виконання зобов’язань, допуще-
них до клірингу, виступати учасником біржових торгів без ліцензії 
на провадження діяльності на фондовому ринку — діяльності з 
торгівлі цінними паперами.

10. Клірингова діяльність за договорами щодо цінних паперів 
та/або інших фінансових інструментів, укладеними на фондовій 
біржі, здійснюється на підставі інформації (документів), поданої 
цією фондовою біржею, відповідно до цього Положення, умов 

договору між фондовою біржею та особою, що здійснює кліринг, 
та внутрішніх документів цієї особи. 

11. Клірингова діяльність за договорами щодо цінних паперів 
та/або інших фінансових інструментів, укладеними поза фондо-
вою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «по-
ставка цінних паперів проти оплати», здійснюється на підставі ін-
формації, поданої учасниками клірингу, відповідно до цього 
Положення, умов договорів між ними та особою, що здійснює 
кліринг, та внутрішніх документів цієї особи.

Особа, що здійснює кліринг, у випадку надання послуг з клі-
рингу зобов’язань за договорами, укладеними поза фондовою 
біржею, складає перелік предметів таких зобов’язань (цінних па-
перів та/або інших фінансових інструментів тощо) (далі — Пере-
лік) та розкриває його на власному веб-сайті у мережі Інтернет.

12. Розрахунки у цінних паперах за правочинами щодо цінних па-
перів, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами 
з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», 
здійснюються Центральним депозитарієм або Національним банком 
України (відповідно до компетенції, визначеної законом) на підставі 
інформації (документів), що подається Розрахунковим центром, або 
інформації, що подається фондовою біржею, у разі провадження 
клірингової діяльності Центральним депозитарієм.

13. Грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів 
та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі 
та поза фондовою біржею, якщо проводять розрахунки з дотри-
манням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здій-
снює Розрахунковий центр.

14. Порядок взаємодії між Розрахунковим центром, кліринго-
вими установами, Центральним депозитарієм, Національним бан-
ком України та фондовими біржами встановлюється відповідними 
договорами, які визначають права та обов’язки сторін, регулюють 
порядок обміну інформацією, надання та обробку розрахункових 
документів тощо. Вимоги до цих договорів встановлюються Комі-
сією, крім випадків, якщо стороною договору є Національний 
банк України. У разі якщо Національний банк України є стороною 
договору, вимоги до таких договорів, у тому числі права та 
обов’язки сторін договору, встановлюються Національним бан-
ком України за погодженням з Комісією. 

15. Право власності на цінні папери, що є об’єктом вчиненого 
правочину щодо цінних паперів, набувається особою, яка є виго-
донабувачем за цим правочином, з моменту зарахування прав на 
ці цінні папери на рахунок у цінних паперах цієї особи у депози-
тарній установі.

16. Особа, що здійснює кліринг, для здійснення клірингової ді-
яльності без стовідсоткового попереднього депонування та ре-
зервування активів (коштів і цінних паперів) повинна розробити 
та затвердити відповідним уповноваженим органом положення 
про гарантійний фонд, якщо створення такого фонду передбаче-
но документом, що визначає систему управління ризиками та га-
рантій (далі — Положення про гарантійний фонд). 

16.1. Кожний учасник клірингу повинен бути учасником гаран-
тійного фонду, що створює дана особа за рахунок внесків учасни-
ків клірингу. 

16.2. Активи гарантійного фонду, які створює особа, що здій-
снює кліринг, за рахунок внесків учасників клірингу, не входять 
до складу власних активів цієї особи. 

ІІ. Вимоги до порядку взяття  
на облік учасників клірингу особою, що здійснює кліринг 

1. Особа, що здійснює кліринг, надає учаснику клірингу клірин-
гові послуги на підставі укладеного з ним договору про кліринго-
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ве обслуговування за умови взяття його на облік у порядку, вста-
новленому цим Положенням.

Особа, що здійснює кліринг, зобов’язана до моменту укладан-
ня договору про клірингове обслуговування надати особі, яка має 
намір стати учасником клірингу, інформацію, зазначену в частині 
другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та дер-
жавне регулювання ринків фінансових послуг».

2. Особа, яка має намір стати учасником клірингу, та учасник 
клірингу повинні відповідати вимогам, встановленим правилами 
клірингу особи, що здійснює кліринг, з якою укладається (укла-
дено) договір про клірингове обслуговування.

3. Особа, що здійснює кліринг, зобов’язана ідентифікувати 
осіб, з якими встановлюються ділові відносини на підставі дого-
вору про клірингове обслуговування, а також осіб, що мають по-
вноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законо-
давством України, у тому числі нормативно-правовими актами 
Комісії. 

Така ідентифікація не є обов’язковою, якщо особа, з якою вста-
новлюються ділові відносини на підставі договору про клірингове 
обслуговування, вже була раніше ідентифікована відповідно до 
вимог законодавства, зокрема, при укладанні особою, що здій-
снює кліринг, якою є Центральний депозитарій, депозитарного 
договору з депозитарною установою, яка має намір стати учасни-
ком клірингу, або при укладанні особою, що здійснює кліринг, 
якою є Розрахунковий центр, договору банківського рахунку. 

4. Особа, що здійснює кліринг, при взятті на облік учасника 
клірингу відкриває йому у системі обліку кліринговий рахунок 
(рахунки) відповідно до затверджених уповноваженим органом 
цієї особи Правил провадження клірингової діяльності, зареє-
строваних Комісією в установленому нею порядку.

5. Особа, яка має намір стати учасником клірингу, для взяття її 
на облік особою, що здійснює кліринг, подає цій особі такі доку-
менти: 

анкету клірингового рахунку; 
копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену ор-

ганом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально; 
копії документів, що підтверджують призначення на посаду 

осіб, що мають право діяти від імені особи, яка має намір стати 
учасником клірингу, без довіреності; 

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (у разі 
якщо особа є торговцем цінними паперами);

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку — депозитарної діяльності, а саме: депозитарної 
діяльності депозитарної установи, якщо особа, яка має намір ста-
ти учасником клірингу, є депозитарною установою;

оригінал або належним чином завірену копію документа, що 
містить інформацію щодо депозитарної установи, в якій відкрито 
рахунок у цінних паперах особи, яка має намір стати учасником 
клірингу (повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ, 
депозитарний код рахунку у цінних паперах депозитарної устано-
ви у Центральному депозитарії), та депозитарного коду рахунку у 
цінних паперах особи, яка має намір стати учасником клірингу, у 
цій депозитарній установі (у тому числі документа, створеного 
особою, яка має намір стати учасником клірингу, та підписаного 
особою, що відповідно до установчих документів має право діяти 
від імені цієї особи без довіреності, або її уповноваженою особою, 
та засвідченого печаткою особи, яка має намір стати учасником 
клірингу);

оригінал або копію довіреності розпорядника клірингового ра-
хунку, видану та підписану керівником або іншою особою, упо-

вноваженою на це установчими документами особи, яка має на-
мір стати учасником клірингу, і засвідчену печаткою цієї особи, 
якщо розпорядником клірингового рахунку є особа, яка не має 
права діяти від імені цієї особи без довіреності;

оригінал або належним чином завірену копію документа, що 
містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито по-
точний рахунок (для банків — щодо реквізитів Національного 
банку України, в якому банку відкрито кореспондентський раху-
нок), та номер цього рахунку; 

картку зі зразками підписів розпорядників клірингового рахун-
ку та відбитка печатки, затверджену керівником або іншою осо-
бою, уповноваженою на це установчими документами особи, яка 
має намір стати учасником клірингу, якщо Правилами проваджен-
ня клірингової діяльності особи, що здійснює кліринг, та/або до-
говором про клірингове обслуговування передбачається можли-
вість надання розпоряджень, повідомлень у формі паперових 
документів.

Особа, що здійснює кліринг, має право вимагати від особи, яка 
має намір стати учасником клірингу, надання крім документів, ви-
значених цим пунктом, додаткових документів, визначених Пра-
вилами провадження клірингової діяльності особи, що здійснює 
кліринг. 

Якщо документи, визначені абзацами третім — шостим цього 
пункту, вже подавалися особою, яка має намір стати учасником 
клірингу, зокрема, при укладанні нею з особою, що здійснює клі-
ринг, якою є Центральний депозитарій, депозитарного договору, 
або при укладанні з особою, що здійснює кліринг, якою є Розра-
хунковий центр, договору банківського рахунку, такі документи 
повторно не подаються.

Реквізитний склад та форма анкети клірингового рахунку вста-
новлюються Правилами провадження клірингової діяльності осо-
би, що здійснює кліринг.

6. До особи, що здійснює кліринг, замість оригіналів докумен-
тів можуть подаватися їх копії. При поданні копій документів, крім 
завірених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, 
іншою посадовою особою, яка відповідно до законодавства має 
право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка вида-
ла оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригіна-
ли або нотаріально завірені копії. Уповноважений спеціаліст осо-
би, що здійснює кліринг, який приймає документи, звіряє копію з 
оригіналом або нотаріально завіреною копією. У разі їх ідентич-
ності копія документа засвідчується підписом цього спеціаліста та 
печаткою особи, що здійснює кліринг, як така, що відповідає ори-
гіналу чи нотаріально завіреній копії. Засвідчена таким чином ко-
пія документа залишається в особи, що здійснює кліринг, а оригі-
нал документа чи його нотаріально завірена копія повертається 
заявнику. 

7. Особа, що здійснює кліринг, яка взяла на облік учасника клі-
рингу, може здійснювати колективний або відокремлений облік 
клієнтів учасника клірингу. У випадку колективного обліку клієн-
тів учасника клірингу кліринговий субрахунок ведеться для за-
гального обліку зобов'язань та/або прав клієнтів учасника клірин-
гу з поставки та/або отримання цінних паперів (інших фінансових 
інструментів) та/або коштів. Колективний облік повинен здійсню-
ватись особою, що здійснює кліринг (крім Центрального депози-
тарію), таким чином, щоб забезпечити можливість надання Цен-
тральному депозитарію або Національному банку України 
інформації за результатами клірингу зобов’язань за правочинами 
щодо цінних паперів у розрізі клієнтів Центрального депозитарію 
або Національного банку України та їх депонентів щодо здійснен-
ня переказу цінних паперів, прав на цінні папери.
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У випадку відокремленого обліку клієнтів учасника клірингу 
особа, що здійснює кліринг, може взяти на облік клієнтів учасни-
ка клірингу на підставі інформації, наданої учасником клірингу, 
яка, зокрема, повинна містити:

для юридичної особи — код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для 
юридичних осіб — нерезидентів вказується ідентифікаційний код 
з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де 
офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяль-
ності; 

для фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки 
платника податків за даними Державного реєстру фізичних 
осіб — платників податків (вказується для резидентів за наявнос-
ті) або серія та номер паспорта (якщо фізична особа — резидент 
через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки платника податків та пові-
домила про це відповідний орган державної податкової служби і в 
паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які 
платежі за серією та номером паспорта); 

для пайового інвестиційного фонду — ідентифікаційний код за 
ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що 
створила цей фонд;

для держави — держава Україна, реквізити суб’єкта(ів) управ-
ління (для фізичної особи — реєстраційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія та номер паспорта; для юридичної 
особи — код за ЄДРПОУ);

для торговця цінними паперами — реквізити ліцензії на про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяль-
ності з торгівлі цінними паперами;

реквізити депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цін-
них паперах цієї особи (код за ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку 
у цінних паперах депозитарної установи у Центральному депози-
тарії), та депозитарного коду рахунку у цінних паперах цієї особи 
в цій депозитарній установі. 

Інші обов’язкові реквізити та форма надання інформації про 
клієнтів учасника клірингу визначаються Правилами проваджен-
ня клірингової діяльності особи, що здійснює кліринг.

8. Особа, що здійснює кліринг, при взятті на облік учасників 
клірингу, клієнтів учасника клірингу (далі — зареєстрована осо-
ба), присвоює цим особам в установленому нею порядку унікаль-
ний ідентифікаційний код (далі — код) та уносить інформацію 
про зареєстровану особу до реєстру учасників клірингу.

Реєстр учасників клірингу ведеться особою, що здійснює клі-
ринг, у установленому нею порядку та має містити, зокрема:

повне або скорочене (за наявності) найменування учасника 
клірингу;

код учасника клірингу;
коди клієнтів учасника клірингу;
місцезнаходження учасника клірингу;
прізвище, ім'я, по батькові та посаду фізичної особи, що відпо-

відно до установчих документів має право діяти від імені учасника 
клірингу без довіреності;

контактну інформацію учасника клірингу;
дату взяття на облік учасника клірингу;
інформацію про виключення учасника клірингу з реєстру учас-

ників клірингу.

ІІІ. Вимоги до організації системи обліку особи,  
що здійснює кліринг

1. Особа, що здійснює кліринг, при здійсненні клірингової ді-
яльності має забезпечити ведення внутрішнього обліку за допо-
могою системи обліку, яка складається, зокрема, з:

документів, які є підставою для проведення клірингу;
клірингових рахунків учасників клірингу;
регістрів внутрішнього обліку;
звітів учасникам клірингу.
2. Об’єктами внутрішнього обліку особи, що здійснює кліринг, є:
права та зобов’язання зареєстрованих осіб за правочинами 

щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів (далі — 
правочини), зобов’язання за якими допущені до клірингу;

права та зобов’язання особи, що здійснює кліринг і виконує 
функції центрального контрагента, по відношенню до учасника 
клірингу, що виникають у неї за результатом клірингу зобов’язань 
за правочинами зареєстрованих осіб, які допущені до клірингу;

кошти, цінні папери та інші фінансові інструменти, що зарезер-
вовані зареєстрованими особами для виконання правочинів;

кошти, цінні папери та інші фінансові інструменти, що є пред-
метом забезпечення виконання правочинів, право розпоряджання 
якими надано особі, що здійснює кліринг (далі — клірингове за-
безпечення).

3. Внутрішній облік прав та зобов’язань зареєстрованих осіб за 
правочинами, зобов’язання за якими допущені до клірингу, заре-
зервованих коштів, цінних паперів та інших фінансових інстру-
ментів здійснюється особою, що здійснює кліринг, на клірингових 
рахунках учасників клірингу. Кліринговий рахунок учасника клі-
рингу складається з клірингових субрахунків, що ведуться відо-
кремлено — у розрізі самого учасника та клієнтів учасника клі-
рингу. 

Порядок ведення клірингових рахунків, клірингових субрахун-
ків встановлюється правилами клірингу особи, що здійснює клі-
ринг.

4. Зобов’язання, допущені до клірингу, та права, що виникають 
з цих зобов’язань, приймаються на облік особою, що здійснює 
кліринг, на момент їх допуску до клірингу на підставі розпоря-
джень, документів та/або інформації, визначених правилами клі-
рингу цієї особи, що містять інформацію про вчинені правочини. 
Внутрішній облік клірингового забезпечення, зазначених прав та 
зобов’язань має дозволяти групувати дані про них у розрізі учас-
ників клірингу або клієнтів учасника клірингу, у тому числі на мо-
мент, день або період часу, в який вони мають бути повністю або 
частково припинені відповідно до правил клірингу особи, що 
здійснює кліринг. 

5. Особа, що здійснює кліринг, при провадженні клірингової 
діяльності може формувати регістри внутрішнього обліку. До ре-
гістрів внутрішнього обліку відносяться, зокрема, журнали вхід-
них та вихідних документів, відомості оборотів за кліринговими 
рахунками, клірингові відомості, що формуються за даними клі-
рингових рахунків, регістри обліку клірингового забезпечення 
тощо. Регістри внутрішнього обліку формуються та зберігаються 
в архіві особи, що здійснює кліринг, у формі електронного доку-
мента із забезпеченням можливості виготовлення копії цього до-
кумента у формі документа на папері.

6. Особа, що здійснює кліринг, реєструє всі вхідні та вихідні 
документи, пов’язані з провадженням нею клірингової діяльності, 
у відповідних журналах таким чином, що дозволить однозначно 
ідентифікувати документ, відправника та/або отримувача доку-
мента, дату та час надходження/відправлення документа в систе-
мі документообігу за певними ідентифікаційними ознаками.

7. Розпорядження, документи та/або інформація, що надають-
ся особі, що здійснює кліринг, від учасників клірингу, фондової 
біржі повинні повністю розкривати зміст операцій, що мають бути 
відображені на клірингових рахунках та/або регістрах внутріш-
нього обліку. Якщо зазначені документи не містять всіх необхід-
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них даних для здійснення клірингу, особа, що здійснює кліринг, 
має право вимагати надання необхідної інформації.

8. Розпорядження, документи та/або інформація, що надаються 
особою, що здійснює кліринг, Центральному депозитарію (якщо 
особою, що здійснює кліринг, не є Центральний депозитарій) та/
або Розрахунковому центру (якщо особою, що здійснює кліринг, 
не є Розрахунковий центр) повинні повністю розкривати зміст ви-
конання операцій на рахунках у цінних паперах депозитарних уста-
нов у Центральному депозитарії та рахунках у цінних паперах депо-
нентів у депозитарних установах, на рахунках учасників клірингу у 
Розрахунковому центрі. Якщо зазначені документи не містять всіх 
необхідних даних для здійснення операцій на зазначених рахунках, 
Центральний депозитарій та/або Розрахунковий центр мають пра-
во вимагати надання необхідної інформації.

9. Розпорядження, документи та/або інформація, на підставі 
яких здійснюється кліринг, надаються особі, що здійснює кліринг, 
виключно у формі електронного документа та оформлюються у 
вигляді, визначеному правилами клірингу особи, що здійснює 
кліринг, відповідно до законодавства. Розпорядження та/або ін-
формація, на підставі яких здійснюються розрахунки у цінних па-
перах, надаються Центральному депозитарію виключно у формі 
електронного документа та оформлюються у вигляді, визначено-
му правилами клірингу особи, що здійснює кліринг, внутрішніми 
документами Центрального депозитарію та договором про про-
ведення розрахунків у цінних паперах особи, що здійснює кліринг, 
та Центрального депозитарію, відповідно до законодавства.

10. Реквізитний склад розпоряджень, документів та/або інфор-
мації, на підставі яких здійснюється кліринг, повинен відповідати 
вимогам законодавства та вимогам особи, що здійснює кліринг.

ІV. Вимоги до порядку здійснення клірингу
1. Особа, що здійснює кліринг, здійснює кліринг тільки тих 

зобов’язань, які допущені для здійснення клірингу в порядку і на 
умовах, установлених правилами клірингу цієї особи. При здій-
сненні допуску зобов’язань до клірингу особа, що здійснює клі-
ринг, перевіряє їх на відповідність умовам допуску, передбаченим 
цим Положенням та правилами клірингу цієї особи.

2. Допуск зобов’язань до клірингу здійснюється на підставі роз-
поряджень, документів та/або інформації від учасників клірингу 
або фондової біржі, наданих особі, що здійснює кліринг, відповід-
но до вимог, встановлених правилами клірингу цієї особи.

3. Зобов’язання, стороною яких є центральний контрагент, до-
пускаються до клірингу з моменту виникнення таких 
зобов’язань.

4. Зобов’язання за договорами щодо цінних паперів та/або ін-
ших фінансових інструментів, укладеними поза фондовою бір-
жею, допускаються до клірингу за умови наявності предмета та-
ких зобов’язань у Переліку.

5. Зобов’язання за договорами щодо цінних паперів та/або ін-
ших фінансових інструментів, що допущені до клірингу, можуть 
бути частково або повністю припинені за результатом клірингу. 
Недійсність договору, зобов’язання за яким припинено за резуль-
татами клірингу, не тягне за собою недійсність правочинів, вико-
наних у процесі клірингу, та результатів клірингу.

V. Вимоги до організації створення системи зниження ризиків 
при провадженні клірингової діяльності

1. Заходи, що спрямовані на зниження ризиків невиконання або 
неналежного виконання зобов’язань, що виникають за договора-
ми щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, засоби 
та механізми забезпечення виконання зобов’язань, допущених до 
клірингу, обумовлюються документом, що визначає систему 
управління ризиками та гарантій особи, що здійснює кліринг.

2. До механізмів забезпечення виконання зобов’язань, допу-
щених до клірингу, які спрямовані на зниження ризиків їх неви-
конання або неналежного виконання, належать:

обов’язкове стовідсоткове попереднє депонування та резерву-
вання коштів і цінних паперів у порядку, встановленому цим роз-
ділом;

часткове (або таке, що відсутнє) попереднє депонування та ре-
зервування коштів і цінних паперів з обов'язковим створенням 
системи управління ризиками та гарантій, у тому числі створення 
гарантійного фонду за рахунок внесків учасників клірингу, у по-
рядку, встановленому цим розділом.

3. Обсяг заблокованих у системі депозитарного обліку прав на 
цінні папери на рахунках у цінних паперах зареєстрованих осіб у де-
позитарних установах та цінних паперів на рахунках у цінних паперах 
цих депозитарних установ у Центральному депозитарії або Націо-
нальному банку України як стовідсоткове або часткове депонування 
та резервування цінних паперів відображається в системі обліку 
особи, що здійснює кліринг, шляхом аналітичного обліку прав щодо 
цих цінних паперів на клірингових рахунках/субрахунках цих осіб.

4. У системі депозитарного обліку цінні папери можуть резер-
вуватися протягом операційного дня Центрального депозитарію. 
Депозитарні установи повинні мати можливість аналітичного гру-
пування заблокованих прав на цінні папери у розрізі учасників 
клірингу як депонентів та/або як керуючих рахунками у цінних па-
перах депонентів цих депозитарних установ.

5. Обсяг зарезервованих коштів як стовідсоткового або частко-
вого депонування та резервування та обсяг клірингового забез-
печення у формі коштів учасника клірингу відображається в сис-
темі обліку особи, що здійснює кліринг, аналітичним обліком прав 
щодо цих коштів у якості резервування для виконання правочинів 
або клірингового забезпечення відповідно на клірингових рахун-
ках/субрахунках зареєстрованих осіб (самого учасника клірингу 
та клієнтів учасника клірингу).

6. Формування клірингового забезпечення учасника клірингу у 
формі цінних паперів здійснюється, зокрема, шляхом зарахуван-
ня цінних паперів на рахунок у цінних паперах особи, що здійснює 
кліринг, якою є Розрахунковий центр або клірингова установа, як 
депозитарної установи у Центральному депозитарії та/або Націо-
нальному банку України (відповідно до компетенції, визначеної 
законом), та зарахування прав на ці цінні папери відповідно Роз-
рахунковим центром або кліринговою установою на відповідні 
рахунки у цінних паперах у порядку, встановленому внутрішніми 
документами цих осіб.

Таке зарахування цінних паперів та прав на цінні папери на від-
повідні рахунки у цінних паперах та їх облік на цих рахунках відо-
бражаються в системі обліку особи, що здійснює кліринг, аналі-
тичним обліком прав щодо цих цінних паперів у якості 
клірингового забезпечення відповідно на клірингових рахунках/
субрахунках зареєстрованих осіб (самого учасника клірингу, його 
клієнтів та клієнтів клієнта учасника клірингу).

VІ. Вимоги до провадження клірингової діяльності
1. Керівник та працівники особи, що здійснює кліринг, які без-

посередньо залучені до клірингової діяльності, повинні мати ква-
ліфікацію фахівця з клірингової діяльності.

Кваліфікація фахівця з клірингової діяльності підтверджується 
сертифікатом установленого зразка, який видається Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установлено-
му нею порядку.

Особа, що здійснює кліринг, повинна в посадових інструкціях 
для своїх працівників, що безпосередньо залучені до клірингової 



№80, 25 квітня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

діяльності, визначити рівень компетенції, необхідний для здій-
снення клірингу.

2. Поєднання клірингової діяльності, яка є виключним видом 
професійної діяльності на ринку цінних паперів, можливе у вста-
новленому законом випадку за умови провадження таких видів 
діяльності окремими структурними підрозділами.

3. Особа, що здійснює кліринг, зобов’язана здійснювати клі-
рингову діяльність на умовах гарантованої конфіденційності ін-
формації щодо зареєстрованих осіб, вчинених ними або на їх ко-
ристь правочинів, належних їм цінних паперів та інших фінансових 
інструментів і коштів, інформація щодо яких надходить до особи, 
що здійснює кліринг, для провадження клірингової діяльності.

Розкриття інформації, що за своїм правовим режимом нале-
жить до конфіденційної, здійснюється з урахуванням Закону 
України «Про інформацію» та статті 42 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок». 

Відомості про порушення цілісності інформації, що відносить-
ся до конфіденційної, а також про втрати, крадіжки, несанкціоно-
ване знищення, зміну, підроблення, копіювання інформації пере-
даються до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку не пізніше одного робочого дня з дня виявлення відповід-
ного факту.

4. Особа, що здійснює кліринг, повинна розробити та затвер-
дити відповідним органом управління:

1) внутрішні положення, що визначають порядок надання фі-
нансових послуг:

Правила провадження клірингової діяльності;
Регламент провадження клірингової діяльності;
правила клірингу;
2) документ, що визначає порядок організації та здійснення 

внутрішнього аудиту (контролю);
3) документ, що визначає систему управління ризиками та га-

рантій;
4) внутрішнє положення про систему обробки інформації, що 

використовується для клірингової діяльності;
5) внутрішнє положення про систему безпеки клірингової ді-

яльності.
5. Правила провадження клірингової діяльності повинні місти-

ти загальний порядок здійснення клірингової діяльності, у тому 
числі:

перелік та опис рахунків, що будуть використовуватися при 
провадженні клірингової діяльності; 

порядок внутрішнього документообігу при провадженні клі-
рингової діяльності;

перелік та опис регістрів внутрішнього обліку, що будуть ви-
користовуватися при провадженні клірингової діяльності.

6. Регламент провадження клірингової діяльності повинен міс-
тити, зокрема:

порядок роботи особи, що здійснює кліринг, щодо проваджен-
ня нею клірингової діяльності;

процедури виконання особою, що здійснює кліринг, кліринго-
вих операцій;

порядок надходження розпоряджень та інформації від учасни-
ків клірингу, фондової біржі, Центрального депозитарію та/або 
Розрахункового центру до особи, що здійснює кліринг;

порядок надання інформації особою, що здійснює кліринг, 
учасникам клірингу, фондовій біржі, Центральному депозитарію 
та/або Розрахунковому центру, а також порядок надання інфор-
мації учасниками клірингу, фондовою біржею, Центральним де-
позитарієм та/або Розрахунковим центром особі, що здійснює 
кліринг;

порядок приймання інформації за правочинами щодо цінних 
паперів та інших фінансових інструментів;

перелік та форми внутрішніх документів системи обліку;
перелік та форми вхідних та вихідних документів;
перелік та вартість послуг, що надаються учасникам клірингу.
7. Правила клірингу повинні містити, зокрема:
вимоги до учасників клірингу;
порядок здійснення клірингу за участю та/або без участі цен-

трального контрагента;
порядок, умови допуску зобов'язань до клірингу та вимоги до 

таких зобов'язань;
права і обов’язки особи, яка провадить клірингову діяльність, 

та учасників клірингу;
порядок обліку прав та зобов'язань за правочинами щодо цін-

них паперів та інших фінансових інструментів та їх припинення;
порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність, 

учасникам клірингу звітів за результатами клірингу та за резуль-
татами розрахунків;

порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність, 
Центральному депозитарію та Національному банку України від-
повідно до встановленої законом компетенції інформації у розрізі 
клієнтів Центрального депозитарію та/або Національного банку 
України та їх депонентів щодо здійснення переказу цінних паперів 
за результатами клірингу зобов’язань за правочинами щодо цін-
них паперів, вчиненими на фондовій біржі за результатами кожної 
торговельної сесії біржі та поза фондовою біржею, якщо прово-
дяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти 
оплати» (крім випадку провадження клірингової діяльності Цен-
тральним депозитарієм або Національним банком України);

порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність, 
Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансо-
вих ринках інформації у розрізі клієнтів щодо здійснення перека-
зу коштів за результатами клірингу зобов’язань за правочинами 
щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі за результата-
ми кожної торговельної сесії біржі та поза фондовою біржею, 
якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних па-
перів проти оплати»;

опис заходів, що спрямовані на зниження ризиків невиконання 
або неналежного виконання зобов’язань, що виникають за дого-
ворами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, на 
основі одного з механізмів зниження ризиків, визначених части-
ною другою статті 194 Закону України «Про цінні папери та фон-
довий ринок»;

опис про систему захисту інформації;
інші положення відповідно до законів.
8. Внутрішнє положення про систему обробки інформації, що 

використовується для клірингової діяльності, повинно містити, 
зокрема:

перелік та опис програмного забезпечення, яке використову-
ється особою, що здійснює кліринг, для провадження клірингової 
діяльності та захисту інформації;

порядок використання програмного забезпечення;
вимоги до програмного забезпечення учасників клірингу.
9. Внутрішнє положення про систему безпеки клірингової ді-

яльності особи, що здійснює кліринг, повинно містити, зокрема:
перелік та повний опис заходів щодо захисту інформації при 

проведенні клірингової діяльності;
Правила користування засобами захисту інформації щодо клі-

рингової діяльності;
внутрішню інструкцію щодо відновлення інформації у разі по-

рушення цілісності інформації, а також у разі втрат, крадіжок, не-
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санкціонованого знищення, викривлення, підроблення, копіюван-
ня інформації;

внутрішню інструкцію щодо провадження особою, що здій-
снює кліринг, контролю за захистом інформації при здійсненні 
клірингу.

10. Документ, що визначає порядок організації та здійснення 
внутрішнього аудиту (контролю) особи, що здійснює кліринг, по-
винен відповідати вимогам, встановленим Положенням про осо-
бливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контро-
лю) в професійних учасниках фондового ринку, затвердженим 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 19 липня 2012 року № 996, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1628/21940.

11. Документ, що визначає систему управління ризиками та га-
рантій, повинен містити:

визначення видів ризиків, які виникають при провадженні клі-
рингової діяльності;

порядок виявлення ризиків;
методики розрахунку та оцінювання ризиків;
заходи зниження ризиків, що полягають у запобіганні та міні-

мізації впливу ризиків, у тому числі шляхом створення гарантій-
ного фонду за рахунок внесків учасників клірингу та інших учас-
ників депозитарної системи;

порядок та умови застосування відповідних заходів зниження 
ризиків;

заходи з моделювання та прогнозування процесів і майбутніх 
результатів діяльності особи, що здійснює кліринг, на основі ана-
лізу інформації та оцінки ризиків.

Положення про гарантійний фонд, що створюється для зни-
ження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання 
зобов’язань учасників клірингу при провадженні особою, що здій-
снює кліринг, клірингової діяльності без стовідсоткового попере-
днього депонування та резервування активів (коштів і цінних па-
перів або інших фінансових інструментів), повинно містити, 
зокрема:

порядок формування, розміщення та використання гарантій-
ного фонду для забезпечення виконання зобов’язань учасників 
клірингу;

вимоги до учасників клірингу щодо формування і використан-
ня гарантійного фонду;

перелік активів, які допускаються як джерела формування га-
рантійного фонду;

порядок визначення розміру внесків до гарантійного фонду та 
механізм їх оцінки;

порядок здійснення перерахувань до гарантійного фонду;
порядок депозитарного обслуговування внесків до гарантійно-

го фонду у вигляді цінних паперів (у разі його формування);
порядок розподілу та компенсації збитків від невиконання або 

несвоєчасного виконання зобов’язань учасників клірингу; 
порядок використання коштів гарантійного фонду для пога-

шення заборгованості неплатників;
порядок та процедури погашення заборгованості учасників 

клірингу за рахунок їх власних внесків до гарантійного фонду;
порядок застосування санкцій до учасників фонду, які вчасно 

не здійснюють поповнення внесків до гарантійного фонду;
порядок унесення змін до положення про гарантійний фонд.
12. Порядок доступу до програмно-апаратних засобів, оригіна-

лів і копій паперових та електронних документів, що мають від-
ношення до клірингової діяльності, установлюється внутрішніми 
документами особи, що здійснює кліринг, відповідно до законо-
давства.

Програмно-апаратні засоби, які використовуються працівника-
ми особи, що здійснює кліринг, повинні бути захищені системою 
паролів від несанкціонованого доступу сторонніх осіб. Оригінали 
та копії паперових документів, що мають відношення до кліринго-
вої діяльності, повинні зберігатись у сейфах або шафах, які після 
закінчення операційного дня такої особи опечатуються та оплом-
бовуються.

13. Особа, що здійснює кліринг, для забезпечення здійснення 
клірингової діяльності повинна:

використовувати сучасні комп’ютерні технології одержання, 
зберігання, обробки й аналізу інформації;

використовувати потужне, збалансоване та надійне обчислю-
вальне середовище (комп’ютерне обладнання, телекомунікаційні 
засоби, сховище файлів та баз даних, сучасні системи управління 
базами даних, засоби надійного забезпечення життєздатності об-
числювальної системи та інше);

запровадити систему захисту інформації відповідно до законо-
давства, яка передбачатиме: перелік засобів захисту інформації, 
перелік посадових осіб та/або працівників особи, яка провадить 
клірингову діяльність, на яких наказом керівника такої особи по-
кладені обов’язки щодо захисту інформації із зазначенням того, 
коли та кому (дата, прізвище, ініціали та підпис відповідальної 
особи) передані для користування та зберігання засоби захисту 
інформації та/або документи до них;

здійснювати обмін інформацією відповідно до законодавства, 
у тому числі про електронний документообіг;

забезпечувати повний цикл збирання, одержання, зберігання, 
оброблення, відображення, реєстрації, аналізу та розподілення 
інформації;

реалізовувати інтеграцію такого програмного забезпечення з 
іншим програмним забезпеченням;

забезпечувати надання необхідної для користувачів інформації 
в зручному для сприйняття вигляді, обслуговувати запити корис-
тувачів;

реалізовувати модульність, масштабування, переносність та 
ієрархічність програмного забезпечення;

використовувати технологічне обладнання, що відповідає між-
народним стандартам.

14. Програмне забезпечення особи, що здійснює кліринг, по-
винно відповідати вимогам цього Положення, вимогам щодо за-
хисту інформації та електронного документообігу відповідно до 
законодавства та Вимогам до програмних продуктів на фондово-
му ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року № 1342, за-
реєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року 
за № 1760/22072 (з дня набрання чинності цими Вимогами).

15. Особа, що здійснює кліринг, забезпечує функціонування 
системних та програмно-технічних засобів захисту інформації, до 
яких повинні належати, зокрема:

контроль за потоками інформації та її розподілом;
використання сертифікованих програм;
шифрування потоку повідомлень у мережі передавання даних;
ідентифікація абонентів (зареєстрованих осіб, фондових бірж, 

Центрального депозитарію та/або Розрахункового центру) та за-
хист параметрів ідентифікації відповідно до законодавства, у тому 
числі про електронний документообіг;

доступ до інформації за паролем та часом; 
контроль справжності повідомлень та достовірності їх похо-

джень;
розмежування доступу до об’єднаних ресурсів особи, що здій-

снює кліринг;
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оброблення інформації з різним рівнем доступу;
захист інформації від зловмисних дій, «вірусних» програм;
архівне та резервне збереження інформації і відновлення ін-

формації з архіву та/або резервних копій.
16. Особа, що здійснює кліринг, зобов’язана забезпечити збері-

гання і доступ осіб, які згідно із законодавством мають на це право, 
до всіх документів та іншої інформації, передбаченої законодав-
ством, протягом п’яти років з дня їх (її) одержання або складання. 

17. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здій-
снює Комісія.

Директор департаменту регулювання
депозитарної та розрахунковоклірингової
діяльності  І. Курочкіна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

26.03.2013  м. Київ  № 430

Про затвердження Порядку пере
дачі цінних паперів на депозитар
не обслуговування до Централь
ного депозитарію цінних паперів

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2013 року за № 561/23093

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та на виконання пунктів 5 та 13 
розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок передачі цінних паперів на депозитарне 
обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів 
(далі — Порядок), що додається.

2. Зберігачам цінних паперів, які обслуговуються депозитарієм 
ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (далі — ВДЦП) 
на підставі чинного депозитарного договору та не мають рахунку 
у цінних паперах у ПАТ «Національний депозитарій України» (у 
Центральному депозитарії цінних паперів — після набуття 
ПАТ «Національний депозитарій України» такого статусу) (далі — 
Центральний депозитарій), протягом десяти робочих днів з дня 
набрання чинності цим рішенням укласти з Центральним депози-
тарієм депозитарний договір та надати необхідні документи для 
відкриття рахунку у цінних паперах. 

3. Зберігачам цінних паперів протягом тридцяти календарних 
днів з дня набрання чинності цим рішенням відкрити у рамках 
програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного об-
ліку Центрального депозитарію рахунки в цінних паперах усім де-
понентам, які мають рахунки у цінних паперах у рамках програм-
ного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку 
ВДЦП (у разі їх відсутності), із забезпеченням відкриття та функ-
ціонування цих рахунків відповідно до вимог законодавства та 
внутрішніх документів Центрального депозитарію.

Зберігачам цінних паперів з дня набрання чинності цим рішен-
ням при відкритті рахунків у цінних паперах власникам цінних па-
перів, з якими укладаються договори про відкриття рахунку у 
цінних паперах, якщо депозитарні активи за цінними паперами, 
що належать цим особам, зберігаються у ВДЦП, відкривати такі 

рахунки і у рамках програмного модуля для взаємодії з системою 
депозитарного обліку Центрального депозитарію.

4. Емітентам цінних паперів, які обслуговуються ВДЦП, протя-
гом тридцяти календарних днів після отримання від Центрального 
депозитарію повідомлення про приймання ним на зберігання та 
обслуговування випущених ними цінних паперів укласти з Цен-
тральним депозитарієм договір про обслуговування емісії цінних 
паперів та надати документи, що передбачені його внутрішніми 
документами для відкриття емітенту рахунку у цінних паперах. 

Емітентам цінних паперів протягом тридцяти календарних днів 
з дня передання певного випуску цінних паперів на зберігання та 
обслуговування до Центрального депозитарію звернутися до Цен-
трального депозитарію щодо нумерації (кодифікації) цінних папе-
рів, якщо цінним паперам цього випуску відповідно до законодав-
ства не призначався міжнародний ідентифікаційний номер цінних 
паперів (далі — ISIN) за фактом звернення або наявний ISIN був 
призначений для документарної форми існування цінних паперів, 
що були дематеріалізовані.

5. Реєстроутримувачам, що здійснюють ведення систем реє-
стрів власників іменних цінних паперів, у яких ВДЦП або Відкрите 
акціонерне товариство «Міжрегіональний фондовий союз» 
(далі — МФС) зареєстровані номінальним утримувачем, протя-
гом трьох робочих днів після отримання від Центрального депо-
зитарію передавального розпорядження унести зміни до відпо-
відних систем реєстрів власників іменних цінних паперів щодо 
відображення операції переміщення всіх знерухомлених у ВДЦП 
(МФС) іменних цінних паперів відповідних випусків на зберігання 
та обслуговування до Центрального депозитарію.

6. Зберігачам цінних паперів, які зареєстровані номінальними 
утримувачами в системах реєстрів власників іменних цінних папе-
рів, протягом тридцяти календарних днів з дня набрання чинності 
цим рішенням, надати реєстроутримувачам необхідні документи 
для внесення змін до відповідних систем реєстру власників імен-
них цінних паперів щодо відображення операції переміщення зне-
рухомлених у цих зберігачів іменних цінних паперів на зберігання 
та обслуговування до Центрального депозитарію. 

7. У разі відсутності у відповідній системі реєстру власників 
іменних цінних паперів особового рахунку номінального утриму-
вача цінних паперів — Центрального депозитарію такий рахунок 
відкривається реєстроутримувачем на підставі наданої йому Цен-
тральним депозитарієм анкети зареєстрованої особи — Цен-
трального депозитарію.

8. Зберігачам цінних паперів, які обліковують знерухомлені в 
них цінні папери на пред’явника, протягом шістдесяти календар-
них днів з дня набрання чинності цим рішенням визначити за по-
годженням з Центральним депозитарієм дату передачі та переда-
ти такі сертифікати до Центрального депозитарію.

9. ВДЦП забезпечити передавання, а Центральному депозита-
рію — приймання цінних паперів усіх випусків, які обслуговують-
ся ВДЦП, відповідно до вимог Порядку. 

10. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-
клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити подання цього 
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

11. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення відповідно до законодавства.

12. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублі-
кування.

13. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії 
О.Тарасенка.

Голова Комісії  Д.Тевелєв
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
26 березня 2013 року № 430
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України
05 квітня 2013 року за № 561/23093

Порядок передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування 
до Центрального депозитарію цінних паперів

І. Загальні положення
1. Цей Порядок встановлює вимоги до дій ПАТ «Національний 

депозитарій України» (Центрального депозитарію цінних папе-
рів — після набуття ПАТ «Національний депозитарій України» та-
кого статусу) (далі — Центральний депозитарій), депозитаріїв 
цінних паперів, зберігачів цінних паперів (далі — зберігачі), емі-
тентів цінних паперів (далі — емітенти), реєстроутримувачів та 
інших професійних учасників фондового ринку, пов`язаних з пе-
редаванням усіх цінних паперів бездокументарної форми існуван-
ня на зберігання та обслуговування до Центрального депозита-
рію.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
дата передачі — дата передачі певної кількості глобальних сер-

тифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів, свідоцтв про зне-
рухомлення іменних цінних паперів, сертифікатів цінних паперів 
на пред’явника та/або документів, передбачених цим Порядком, 
від депозитарію цінних паперів, який провадить професійну ді-
яльність на фондовому ринку — депозитарну діяльність депози-
тарію цінних паперів та розрахунково-клірингову діяльність 
(далі — Депозитарій), до Центрального депозитарію відповідно 
до плану-графіка, узгодженого між ними та погодженого Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі — 
Комісія);

передача цінних паперів на депозитарне обслуговування до 
Центрального депозитарію (далі — передача цінних паперів) — 
передача цінних паперів, що існують у бездокументарній формі, 
та документів, передбачених цим Порядком, на зберігання та об-
слуговування до Центрального депозитарію, що передбачає, зо-
крема: 

передачу глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних 
сертифікатів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних папе-
рів, сертифікатів цінних паперів на пред`явника, виписок про стан 
особового рахунку номінального утримувача, виданих реєстроу-
тримувачами, за певними випусками та відповідних документів 
від Депозитарію до Центрального депозитарію, депонування гло-
бальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів, сві-
доцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікатів 
цінних паперів на пред`явника та зарахування цінних паперів, що 
становлять ці депозитарні активи, на рахунки у цінних паперах 
(далі — рахунки) клієнтів Центрального депозитарію у системі 
депозитарного обліку Центрального депозитарію разом з відпо-
відним списанням усіх цінних паперів цих випусків з рахунків клі-
єнтів Депозитарію у системі депозитарного обліку Депозитарію 
відповідно до цього Порядку;

передачу свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, 
сертифікатів цінних паперів на пред`явника за певними випуска-
ми та відповідних документів від зберігачів до Центрального де-
позитарію, депонування свідоцтв про знерухомлення іменних цін-
них паперів, сертифікатів цінних паперів на пред`явника та 
зарахування цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, 

на рахунки цих зберігачів — клієнтів Центрального депозитарію 
відповідно до цього Порядку;

переказ Центральним депозитарієм усіх цінних паперів певних 
випусків, глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифіка-
ти, свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифі-
кати цінних паперів на пред`явника яких були депоновані в Цен-
тральному депозитарії і цінні папери яких обліковувалися на 
рахунку Депозитарію у Центральному депозитарії та у системі де-
позитарного обліку Депозитарію, з рахунку Депозитарію на ра-
хунки зберігачів — клієнтів Центрального депозитарію відповідно 
до цього Порядку;

проведення зберігачами операцій щодо переведення цінних па-
перів випусків, що передаються на зберігання та обслуговування 
до Центрального депозитарію, з рахунків власників цих цінних па-
перів, відкритих у рамках програмного модуля для взаємодії з 
системою депозитарного обліку Депозитарію, на рахунки цих са-
мих власників, відкритих у рамках програмного модуля для взає-
модії з системою депозитарного обліку Центрального депозита-
рію, відповідно до цього Порядку.

3. Передача цінних паперів від Депозитарію до Центрального 
депозитарію здійснюється поетапно окремими групами випусків 
цінних паперів (далі — партія). Кількість випусків у певній партії 
та перелік випусків цінних паперів, які включаються до певної 
партії, визначаються планом-графіком, який узгоджується між 
Депозитарієм і Центральним депозитарієм, затверджується ними 
та погоджується Комісією. Комісія не пізніше наступного робочо-
го дня з дня погодження плану-графіка передачі певної партії цін-
них паперів розміщує його на своєму офіційному сайті.

Разом з планом-графіком не рідше ніж раз на місяць Депози-
тарій надає Центральному депозитарію інформацію стосовно емі-
тентів та цінних паперів, які включені до плану-графіка. Інформа-
ція передається в електронному вигляді у форматі, узгодженому 
з Центральним депозитарієм, окремо:

про рахунки у цінних паперах емітентів;
про цінні папери.
4. Глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати за 

випусками цінних паперів емітентів, які обслуговувалися Депози-
тарієм, передаються Депозитарієм на зберігання до Центрального 
депозитарію без розпоряджень емітентів. Цінні папери, які облі-
ковуються на рахунку відповідного емітента в Депозитарії (за на-
явності), списуються з цього рахунку за розпорядженням Депози-
тарію. 

Цінні папери, які обліковуються на рахунку Центрального депо-
зитарію в Депозитарії, списуються з його рахунку за розпоря-
дженням Депозитарію після депонування відповідних депозитар-
них активів (глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних 
сертифікатів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних папе-
рів, сертифікатів цінних паперів на пред`явника) в Центральному 
депозитарії.

5. При передачі цінних паперів рахунки відповідним емітен-
там — клієнтам Депозитарію відкриваються Центральним депо-
зитарієм (у разі їх відсутності) безоплатно на підставі документів, 
отриманих від Депозитарію. 

6. Депонування в Центральному депозитарії прийнятих від Депо-
зитарію глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифі-
катів та зарахування цінних паперів цих випусків на рахунки емітен-
тів цих цінних паперів здійснюються без розпоряджень емітентів. 

При укладанні договору з Центральним депозитарієм емітент 
повинен надати для відкриття рахунку емітента в Центральному 
депозитарії документи, визначені внутрішніми документами Цен-
трального депозитарію відповідно до законодавства.
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Центральний депозитарій не виконує розпоряджень емітентів 
щодо цінних паперів, яким відповідно до законодавства не при-
значався міжнародний ідентифікаційний номер (далі — ISIN) за 
фактом звернення або наявний ISIN був призначений для доку-
ментарної форми існування відповідних цінних паперів, що були 
дематеріалізовані, до звернення цих емітентів до Центрального 
депозитарію для призначення Центральним депозитарієм ISIN 
цим цінним паперам.

7. Зарахування до системи депозитарного обліку Центрального 
депозитарію знерухомлених в Депозитарії іменних цінних паперів 
здійснюється на підставі свідоцтв про знерухомлення іменних 
цінних паперів, отриманих від Депозитарію. Після унесення реє-
строутримувачем до відповідної системи реєстру власників імен-
них цінних паперів (далі — система реєстру) змін, пов`язаних із 
відображенням переміщення цінних паперів від номінального 
утримувача — Депозитарію до номінального утримувача — Цен-
трального депозитарію, та приймання Центральним депозитарієм 
свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів від реєстроу-
тримувачів Центральний депозитарій здійснює погашення сві-
доцтв про знерухомлення, отриманих від Депозитарію, та заміну 
їх на відповідні свідоцтва про знерухомлення, отримані від реє-
строутримувачів.

Зарахування до системи депозитарного обліку Центрального 
депозитарію знерухомлених в Депозитарії цінних паперів на 
пред’явника здійснюється на підставі сертифікатів цінних паперів 
на пред’явника, отриманих від Депозитарію. 

8. Цінні папери, які обліковуються на рахунках зберігачів в Де-
позитарії та які передаються на зберігання та обслуговування до 
Центрального депозитарію, зараховуються на рахунки цих збері-
гачів у Центральному депозитарії та списуються з рахунків цих 
зберігачів у Депозитарії без розпоряджень зберігачів. 

У разі якщо зберігач не уклав депозитарного договору з Цен-
тральним депозитарієм, зазначені цінні папери відповідно до вну-
трішніх документів Центрального депозитарію обліковуються у 
системі депозитарного обліку Центрального депозитарію окремо 
та блокуються до моменту укладання таким зберігачем депози-
тарного договору з Центральним депозитарієм та подання необ-
хідних документів. Центральний депозитарій надає Комісії інфор-
мацію щодо зберігачів — клієнтів Депозитарію, які не відкрили 
рахунки у цінних паперах в Центральному депозитарії.

При укладанні депозитарного договору з Центральним депо-
зитарієм зберігач повинен надати документи для відкриття ра-
хунку зберігача у депозитарії цінних паперів, визначені внутріш-
німи документами Центрального депозитарію відповідно до 
законодавства.

9. Зберігачі здійснюють переведення цінних паперів, які пере-
даються на зберігання та обслуговування до Центрального депо-
зитарію, з рахунків їх власників, відкритих у рамках програмного 
модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Депози-
тарію, на рахунки цих самих власників, відкритих у рамках про-
грамного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку 
Центрального депозитарію, без розпоряджень власників та/або 
емітентів, якими такі рахунки були відкриті власникам у процесі 
дематеріалізації, на підставі відповідних розпоряджень Депозита-
рію та Центрального депозитарію.

ІІ. Порядок дій Депозитарію, Центрального депозитарію  
та їх клієнтів, а також реєстроутримувачів  

щодо передачі цінних паперів 
1. Депозитарій не пізніше ніж за чотири робочі дні до дати пе-

редачі цінних паперів певної партії:

1.1. Розміщує на своєму офіційному сайті план-графік передачі 
певної партії цінних паперів, в якому зазначаються номер партії, дата 
передачі і перелік випусків цінних паперів, які передаються. Перелік 
випусків цінних паперів, які передаються, повинен містити:

інформацію про емітента цінних паперів (повне та скорочене 
(за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (для 
пайового інвестиційного фонду));

інформацію про випуск цінних паперів (ISIN (за наявності), вид 
цінних паперів, тип/різновид/найменування цінних паперів, серія 
цінних паперів — за наявності, вид опціонних сертифікатів — для 
випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску 
цінних паперів).

1.2. Повідомляє біржі про передачу цінних паперів. 
2. Депозитарій протягом операційного дня, що передує даті пе-

редачі (далі — дата обліку), завершує виконання усіх прийнятих та 
сквитованих розпоряджень клієнтів щодо цінних паперів відповід-
них випусків та відміняє усі інші розпорядження клієнтів (за виклю-
ченням розпоряджень емітентів на складання зведених облікових 
реєстрів власників іменних цінних паперів (переліків акціонерів, пе-
реліків власників іменних цінних паперів) на майбутню дату).

3. Депозитарій до закінчення операційного дня дати обліку:
повідомляє зберігачів, на рахунках яких обліковуються цінні 

папери випусків, що передаються до Центрального депозитарію 
(далі — Зберігач), про призначену дату передачі;

закінчує проведення розрахунків за відомостями сквитованих 
розпоряджень за договорами, укладеними на фондових біржах, 
розрахунки за якими мають бути здійснені на дату обліку, та по-
відомляє біржу;

здійснює безумовні операції щодо обмеження здійснення опе-
рацій з цінними паперами відповідних випусків та надає Зберіга-
чам відповідні розпорядження щодо встановлення обмеження на 
здійснення операцій з усіма цінними паперами цих випусків, на-
явними в системах депозитарного обліку Зберігачів, та повідо-
мляє Зберігачів про те, що цінні папери, заблоковані під здійснен-
ня розрахунків/для торгів на фондовій біржі, будуть списані з 
рахунків Зберігачів у порядку, передбаченому пунктом 11 цього 
розділу.

4. Депозитарій формує переліки клієнтів, на рахунках яких в 
Депозитарії станом на кінець операційного дня дати обліку облі-
ковуються цінні папери випусків, які передаються до Центрально-
го депозитарію (далі — Переліки). Перелік складається окремо за 
кожним випуском цінних паперів у формі паперового документа 
та в електронному вигляді. 

Перелік повинен містити відомості, зазначені у підпункті 2 під-
пункту 10.2 пункту 10 розділу VII Положення про депозитарну ді-
яльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року № 999, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 
року за № 1238/13112. 

У разі якщо глобальний сертифікат та/або тимчасовий гло-
бальний сертифікат вже депонований в Центральному депозита-
рії або в разі передачі знерухомлених у Депозитарії іменних цінних 
паперів або цінних паперів на пред’явника, інформація про за-
гальну кількість цінних паперів відповідного випуску, що обліко-
вуються на рахунку емітента, в Переліку не зазначається.

Переліки, сформовані в електронному вигляді в узгодженому з 
Центральним депозитарієм форматі, передаються Центральному 
депозитарію не пізніше 12 години дня, наступного після дати об-
ліку.

5. Зберігачі до закінчення операційного дня дати обліку за роз-
порядженнями Депозитарію встановлюють обмеження на здій-
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снення операцій з усіма цінними паперами відповідних випусків, 
наявними в їх системах депозитарного обліку, та:

повідомляють Депозитарій про виконання його розпоряджень 
щодо встановлення обмежень на здійснення операцій з усіма цін-
ними паперами цих випусків;

без розпоряджень Депозитарію складають облікові реєстри 
власників цінних паперів відповідних випусків станом на кінець 
операційного дня дати обліку в електронному вигляді. Ці облікові 
реєстри повинні зберігатись протягом строку зберігання докумен-
тів, встановленого законодавством.

Рахунки власників цінних паперів, інформація про випуски 
яких міститься у плані-графіку передачі певної партії цінних папе-
рів та повідомленні Депозитарію, повинні бути відкриті зберігача-
ми у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депо-
зитарного обліку Центрального депозитарію (у разі їх відсутності) 
до закінчення операційного дня дати обліку.

6. Депозитарій на дату передачі відповідно до плану-графіка 
передає до Центрального депозитарію:

глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати, сві-
доцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, виписки з осо-
бового рахунку номінального утримувача, видані реєстроутриму-
вачами, сертифікати цінних паперів на пред’явника, що включені 
до певної партії;

передавальні розпорядження щодо унесення реєстроутримува-
чами до відповідних систем реєстрів змін, пов`язаних із відобра-
женням переміщення цінних паперів від номінального утримува-
ча — Депозитарію до номінального утримувача — Центрального 
депозитарію;

відповідні Переліки (у формі паперового документа);
документи, що стосуються кожного випуску цінних паперів, 

глобальний сертифікат та/або тимчасовий глобальний сертифікат 
якого передається до Центрального депозитарію (копія свідоцтва 
про реєстрацію випуску, копія рішення про розміщення цінних па-
перів, копія рішення про випуск цінних паперів, копія плану при-
ватизації, копія плану розміщення акцій, копія проспекту емісії 
цінних паперів);

документи, що стосуються відповідних емітентів (договори про 
обслуговування емісії цінних паперів, в тому числі додаткові уго-
ди до них, документи, що подавалися емітентом для відкриття 
рахунку у цінних паперах, ідентифікації емітента та керуючого 
його рахунком в цінних паперах (за наявності керуючого рахун-
ком) та на підставі яких уносилися останні зміни до анкети рахун-
ку у цінних паперах, анкети керуючого рахунком (за умови уне-
сення таких змін));

документи, що надавались емітентом при дематеріалізації ви-
пуску цінних паперів або при переведенні випущених емітентом у 
документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції (крім 
розпоряджень на виконання відповідних операцій), зокрема від-
повідно до Положення про порядок переведення випуску іменних 
акцій з документарної форми існування в бездокументарну фор-
му існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 30 червня 2000 року № 98, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2000 року за 
№ 706/4927, або Положення про порядок дематеріалізації іменних 
інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, за-
твердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 01 листопада 2011 року № 1544, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 17 січня 2012 року за № 52/20365, 
або Порядку переведення випущених емітентом у документарній 
формі акцій на пред'явника в іменні акції, затвердженого рішен-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

29 вересня 2009 року № 1129, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 30 січня 2010 року за № 115/17410 (у разі наявності);

копії документів (інформацію), на підставі яких у системі депо-
зитарного обліку Депозитарію щодо певних випусків, включених 
до Переліку, встановлено обмеження на здійснення облікових 
операцій з усіма цінними паперами цих випусків (у разі наявнос-
ті), а саме: якщо обмеження на здійснення облікових операцій з 
усіма цінними паперами цих випусків встановлене на підставі рі-
шення Комісії/Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, розпорядження/постанови уповноваженої особи Комісії/
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, то пере-
дається інформація (номер, дата, назва) щодо відповідного рі-
шення Комісії/Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, розпорядження/постанови уповноваженої особи Комісії/
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; якщо об-
меження на здійснення облікових операцій з усіма цінними папе-
рами цих випусків встановлене на підставі судового рішення або 
документів інших органів державної влади в межах їх повнова-
жень (за винятком рішень Комісії/Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку), то передаються копії відповідних доку-
ментів;

розпорядження емітентів на складання зведених облікових ре-
єстрів власників іменних цінних паперів (переліків акціонерів, пе-
реліків власників іменних цінних паперів) на дату передачі та май-
бутню дату разом з документами, що до них додавались, які 
отримані Депозитарієм, але не виконані і за якими не відмовлено 
у виконанні.

У разі отримання Центральним депозитарієм від Депозитарію 
розпорядження на складання зведеного облікового реєстру ви-
пуску цінних паперів на дату передачі або на дату, що передує даті 
надання Центральним депозитарієм Депозитарію повідомлення 
про зарахування цінних паперів в систему депозитарного обліку 
Центрального депозитарію, Центральний депозитарій протягом 
одного робочого дня зобов'язаний надати до Депозитарію розпо-
рядження на складання зведеного облікового реєстру власників 
цінних паперів. Депозитарій зобов'язаний сформувати та надати 
такий реєстр Центральному депозитарію у порядку та строки, 
встановлені законодавством.

У разі передавання до Центрального депозитарію цінних папе-
рів випусків, глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифі-
кати яких депоновані емітентами в Центральному депозитарії і 
цінні папери яких обліковуються у системі депозитарного обліку 
Депозитарію, або в разі передачі знерухомлених в Депозитарії 
іменних цінних паперів або цінних паперів на пред’явника, гло-
бальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати цих випус-
ків не передаються.

Передача глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сер-
тифікатів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, 
сертифікатів цінних паперів на пред’явника і зазначених докумен-
тів оформлюється відповідними актами приймання-передавання, 
у яких зазначається кількість аркушів та ідентифікаційні реквізити 
(найменування, номери, дати) кожного з: 

договорів про обслуговування емісії цінних паперів та додатко-
вих договорів/угод до договору; 

анкет рахунку у цінних паперах; 
глобальних сертифікатів;
свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів;
свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;
сертифікатів цінних паперів на пред’явника. 
Інші документи включаються до актів приймання-передавання 

із зазначенням загальної кількості аркушів всіх документів. 
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Депозитарій зобов’язаний у акті приймання-передавання під-
твердити здійснення перевірки сертифікатів цінних паперів на 
пред’явника, що передаються, на справжність (автентичність).

З дати передачі Депозитарієм до Центрального депозитарію 
глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів, 
свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікатів 
цінних паперів на пред’явника відповідних випусків цінних паперів 
до операційного дня, в який Депозитарій отримує повідомлення 
від Центрального депозитарію про зарахування усіх цінних папе-
рів цих випусків до системи депозитарного обліку Центрального 
депозитарію, Депозитарій припиняє приймання та виконання роз-
поряджень Зберігачів щодо цих цінних паперів, крім проведення 
операцій, передбачених цим Порядком.

З дати передачі цінних паперів Депозитарій не надає фондовим 
біржам інформацію про цінні папери відповідних випусків, забло-
ковані для проведення розрахунків за договорами щодо цінних 
паперів, укладеними на фондовій біржі, та не здійснює розрахун-
ків за договорами щодо таких цінних паперів. 

7. Центральний депозитарій протягом операційного дня дати 
передачі приймає за актом приймання-передавання від Депозита-
рію глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати, сві-
доцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікати 
цінних паперів на пред’явника та відповідні документи, зазначені 
у пункті 6 цього розділу, щодо певних випусків цінних паперів 
згідно з переліком випусків, зазначеним у плані-графіку.

З дати підписання Депозитарієм та Центральним депозитарієм 
акта приймання-передавання виконавцем усіх послуг, що до цієї 
дати надавалися Депозитарієм емітентам, глобальні сертифікати, 
тимчасові глобальні сертифікати випусків цінних паперів яких пе-
редані до Центрального депозитарію, є Центральний депозитарій.

8. Центральний депозитарій не пізніше наступного за датою 
передачі операційного дня:

8.1. У разі приймання глобальних сертифікатів, тимчасових 
глобальних сертифікатів:

відкриває рахунки у цінних паперах відповідним емітентам — 
клієнтам Депозитарію (у разі їх відсутності) на підставі докумен-
тів, отриманих від Депозитарію;

депонує відповідні глобальні сертифікати, тимчасові глобальні 
сертифікати і не пізніше наступного операційного дня після тако-
го депонування:

здійснює визначені його внутрішніми документами депозитарні 
операції за рахунками у цінних паперах емітентів та Зберігачів без 
їх розпоряджень на підставі Переліків, глобальних сертифікатів, 
тимчасових глобальних сертифікатів, отриманих від Депозитарію;

надає Зберігачам (крім Зберігачів, рахунки яких залишилися у 
системі депозитарного обліку Депозитарію після припинення 
ними професійної діяльності на фондовому ринку — депозитар-
ної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних 
паперів) відповідні повідомлення та розпорядження про зараху-
вання цінних паперів відповідних випусків на рахунки власників, 
що відкриті у рамках програмного модуля для взаємодії з систе-
мою депозитарного обліку Центрального депозитарію;

протягом десяти робочих днів, наступних за датою передачі, 
повідомляє відповідних емітентів про прийняття Центральним де-
позитарієм на обслуговування випусків цінних паперів цих емітен-
тів та пропонує укласти договір про обслуговування емісії цінних 
паперів.

8.2. У разі приймання свідоцтв про знерухомлення іменних цін-
них паперів, виписок про стан особового рахунку номінального 
утримувача, виданих реєстроутримувачами, сертифікатів цінних 
паперів на пред’явника:

зараховує цінні папери відповідних випусків на рахунки відпо-
відних Зберігачів на підставі документів та Переліків, отриманих 
від Депозитарію, у кількості, що зазначена у цих Переліках; 

надає Зберігачам (крім Зберігачів, рахунки яких залишилися у 
системі депозитарного обліку Депозитарію після припинення 
ними професійної діяльності на фондовому ринку — депозитар-
ної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних 
паперів) відповідні повідомлення та розпорядження про зараху-
вання цінних паперів відповідних випусків на рахунки депонентів, 
що відкриті у рамках програмного модуля для взаємодії з систе-
мою депозитарного обліку Центрального депозитарію;

надає реєстроутримувачам, що здійснюють ведення систем ре-
єстрів, у яких Депозитарій зареєстрований номінальним утриму-
вачем:

передавальні розпорядження щодо унесення реєстроутриму-
вачами до цих систем реєстрів змін, пов`язаних із відображенням 
переміщення цінних паперів від номінального утримувача — Де-
позитарію до номінального утримувача — Центрального депози-
тарію, що отримані від Депозитарію;

анкети зареєстрованої особи — Центрального депозитарію (у 
разі відсутності у системі реєстру особового рахунку номінально-
го утримувача цінних паперів — Центрального депозитарію).

8.3. У разі якщо глобальний сертифікат та/або тимчасовий гло-
бальний сертифікат вже депонований в Центральному депозита-
рії, Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного 
дня, наступного за датою передачі:

переказує цінні папери відповідних випусків з рахунку у цінних 
паперах Депозитарію на рахунки в цінних паперах Зберігачів на 
підставі Переліків, отриманих від Депозитарію; 

надає Зберігачам відповідні повідомлення та розпорядження 
про зарахування цінних паперів відповідних випусків на рахунки 
власників, що відкриті у рамках програмного модуля для взаємо-
дії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію;

після отримання від усіх Зберігачів підтверджень про виконання 
операцій зарахування цінних паперів випуску на рахунки у цінних 
паперах усіх власників цінних паперів цього випуску, що відкриті у 
рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарно-
го обліку Центрального депозитарію, надає Депозитарію інформа-
ційні повідомлення про зарахування цінних паперів відповідних ви-
пусків у систему депозитарного обліку Центрального депозитарію та 
довідку про операції на рахунку у цінних паперах Депозитарію.

9. Зберігачі не пізніше операційного дня, наступного за датою 
отримання від Центрального депозитарію відповідних повідо-
млень та розпоряджень про зарахування цінних паперів відповід-
них випусків на рахунки власників, що відкриті у рамках програм-
ного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку 
Центрального депозитарію: 

згідно з інформацією, що міститься у облікових реєстрах влас-
ників цінних паперів відповідних випусків, зараховують цінні па-
пери цих випусків на рахунки власників, відкриті у рамках про-
грамного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку 
Центрального депозитарію (у разі існування обтяжень цінних па-
перів зобов’язаннями або обмежень їх у обігу Зберігачі повинні 
зарахувати цінні папери на рахунки власників з тим самим режи-
мом обтяження зобов’язанням/обмеженням в обігу, з яким вони 
обліковувались у системі депозитарного обліку Депозитарію, за 
виключенням випадків, коли цінні папери в системі депозитарно-
го обліку Депозитарію були заблоковані під здійснення розрахун-
ків/для торгів на фондовій біржі);

повідомляють Центральний депозитарій про виконання опера-
цій зарахування цінних паперів відповідного випуску на рахунки 
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усіх власників цінних паперів цього випуску, що відкриті у рамках 
програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного об-
ліку Центрального депозитарію. 

10. Центральний депозитарій надає Депозитарію інформаційне 
повідомлення про зарахування цінних паперів відповідного випуску 
у систему депозитарного обліку Центрального депозитарію після 
отримання від усіх Зберігачів (крім Зберігачів, рахунки яких залиши-
лися у системі депозитарного обліку Депозитарію після припинення 
ними професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів) 
повідомлення про зарахування цінних паперів відповідного випуску 
на рахунки усіх власників цінних паперів, що відкриті в рамках про-
грамного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку 
Центрального депозитарію. Таке повідомлення Центральний депо-
зитарій надає Депозитарію не пізніше 10 години шостого операцій-
ного дня після дати передачі, у тому числі у разі неотримання від 
зазначених Зберігачів повідомлення про зарахування цінних паперів 
відповідного випуску на рахунки усіх власників цінних паперів, що 
відкриті в рамках програмного модуля для взаємодії з системою де-
позитарного обліку Центрального депозитарію. 

Якщо станом на 10 годину шостого операційного дня після 
дати передачі не всі Зберігачі повідомили Центральний депозита-
рій про зарахування цінних паперів відповідного випуску на ра-
хунки усіх власників цінних паперів, що відкриті в рамках про-
грамного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку 
Центрального депозитарію, Центральний депозитарій:

щодо таких Зберігачів до отримання від них зазначеного пові-
домлення не приймає до виконання від цих Зберігачів та фондо-
вих бірж розпорядчих документів, за наслідком яких відбувати-
муться зміни на їх рахунках у цінних паперах у Центральному 
депозитарії;

протягом одного робочого дня повідомляє Комісію про неви-
конання такими Зберігачами операцій зарахування цінних паперів 
відповідного випуску на рахунки усіх власників цінних паперів, що 
відкриті в рамках програмного модуля для взаємодії з системою 
депозитарного обліку Центрального депозитарію.

Протягом одного робочого дня з дати передачі Зберігачі мають 
право звернутися до Комісії щодо подовження терміну зарахуван-
ня цінних паперів відповідного випуску на рахунки усіх власників 
цінних паперів, що відкриті в рамках програмного модуля для вза-
ємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозита-
рію, якщо в рамках програмного модуля для взаємодії з системою 
депозитарного обліку Депозитарію рахунки цим власникам були 
відкриті на підставі договору про відкриття рахунків у цінних па-
перах, укладеного з емітентом цих цінних паперів, і їх кількість 
перевищує тисячу.

11. Депозитарій не пізніше наступного операційного дня після 
отримання від Центрального депозитарію інформаційного пові-
домлення про зарахування цінних паперів відповідних випусків у 
систему депозитарного обліку Центрального депозитарію:

списує усі цінні папери відповідних випусків з рахунків клієнтів;
надає Зберігачам та Центральному депозитарію (у разі списан-

ня цінних паперів відповідних випусків з рахунку Центрального 
депозитарію) довідки про стан їх рахунків у цінних паперах;

закриває рахунки емітентів (якщо на рахунках не обліковують-
ся цінні папери інших випусків емітента);

надає Центральному депозитарію інформаційне повідомлення 
про списання цінних паперів відповідних випусків у системі депо-
зитарного обліку Депозитарію.

12. Зберігачі протягом операційного дня отримання від Депо-
зитарію довідки про стан рахунку:

списують цінні папери відповідних випусків з рахунків їх влас-
ників, відкритих у рамках програмного модуля для взаємодії з 
системою депозитарного обліку Депозитарію (виключно після за-
рахування цих цінних паперів до системи депозитарного обліку 
Центрального депозитарію);

повідомляють Депозитарій про виконання операції списання 
цінних паперів відповідного випуску з рахунків власників, відкри-
тих у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депо-
зитарного обліку Депозитарію.

Зберігачі повинні забезпечити власникам цінних паперів під-
твердження їх прав власності на цінні папери, які передаються на 
обслуговування до Центрального депозитарію, згідно з інформа-
цією, що міститься у складених ними станом на дату обліку облі-
кових реєстрах за відповідними випусками цінних паперів, про-
тягом усього періоду передачі цінних паперів цих випусків.

13. Центральний депозитарій відразу після отримання від усіх 
Зберігачів повідомлення згідно з пунктом 9 цього розділу (крім 
Зберігачів, рахунки яких залишилися у системі депозитарного об-
ліку Депозитарію після припинення ними професійної діяльності 
на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депози-
тарної діяльності зберігача цінних паперів), але не пізніше шосто-
го операційного дня після дати передачі, у разі наявності копій 
документів (інформації), відповідно до яких у системі депозитар-
ного обліку Депозитарію було встановлено обмеження на здій-
снення облікових операцій з усіма цінними паперами цього ви-
пуску, встановлює відповідне обмеження на здійснення облікових 
операцій з усіма цінними паперами такого випуску у системі депо-
зитарного обліку Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного 
дня після отримання від Депозитарію інформаційного повідо-
млення про списання цінних паперів відповідного випуску з сис-
теми депозитарного обліку Депозитарію (далі — дата завершення 
передачі цінних паперів певного випуску партії) розміщує на офі-
ційному сайті інформацію щодо закінчення процедури передачі 
цінних паперів цього випуску, що зберігалися та обслуговувались 
у Депозитарії, на зберігання та обслуговування до Центрального 
депозитарію.

Центральний депозитарій повідомляє Комісію про результати 
передачі цінних паперів певної партії згідно з планом-графіком.

14. Після виконання Депозитарієм дій, передбачених розділом 
ІІІ цього Порядку, при складанні Центральним депозитарієм зве-
деного облікового реєстру власників цінних паперів за випуском 
цінних паперів на дату, коли цей випуск знаходився на зберіганні 
та обслуговуванні в Депозитарії, Центральний депозитарій до за-
значеного зведеного облікового реєстру включає інформацію 
тільки щодо тих власників цінних паперів, цінні папери яких на 
дату обліку обліковувались в системі депозитарного обліку Цен-
трального депозитарію. 

15. Реєстроутримувачі протягом трьох робочих днів після отри-
мання від Центрального депозитарію документів, зазначених у 
підпункті 8.2 пункту 8 цього розділу, повинні унести до відповід-
них систем реєстрів власників іменних цінних паперів інформацію 
про переміщення всіх знерухомлених у Депозитарії іменних цін-
них паперів відповідних випусків на зберігання до Центрального 
депозитарію.

16. Виконання операції щодо унесення до системи реєстру ін-
формації про переміщення знерухомлених в Депозитарії іменних 
цінних паперів на зберігання до Центрального депозитарію під-
тверджується оформленням на ім’я Центрального депозитарію 
свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, що надси-
лається Центральному депозитарію.
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17. У разі скасування реєстрації випуску іменних цінних папе-
рів, що знерухомлені в Депозитарії, реєстратор протягом трьох 
робочих днів після отримання від Центрального депозитарію до-
кументів, зазначених у підпункті 8.2 пункту 8 цього розділу, пові-
домляє про це Центральний депозитарій та надає йому копію(ї) 
відповідного(их) документа(ів) щодо скасування реєстрації ви-
пуску іменних цінних паперів. 

18. У разі припинення реєстроутримувачем ведення реєстру 
власників іменних цінних паперів певного випуску, зокрема у 
зв’язку з анулюванням ліцензії реєстроутримувача на проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних 
цінних паперів або розірванням договору на ведення реєстру з 
емітентом та непередання в установленому порядку іншому реє-
строутримувачу системи реєстру, реєстратор, який здійснив від-
новлення ведення системи реєстру, зобов’язаний протягом трьох 
робочих днів після такого відновлення письмово повідомити про 
це Центральний депозитарій.

Центральний депозитарій після отримання від реєстратора 
повідомлення про відновлення ним ведення системи реєстру за 
випуском, що був включений до певної партії, протягом трьох 
робочих днів надсилає цьому реєстратору документи, зазначені 
в абзацах четвертому — п`ятому підпункту 8.2 пункту 8 цього 
розділу. Реєстратор протягом трьох робочих днів після їх отри-
мання повинен унести до відповідної системи реєстру інформа-
цію про переміщення всіх знерухомлених у Депозитарії іменних 
цінних паперів цього випуску на зберігання до Центрального де-
позитарію.

19. У разі наявності рішення Комісії/Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку та/або судового рішення, розпоря-
дження або постанови уповноваженої особи Комісії/ Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення обі-
гу цінних паперів певного випуску, заборони внесення змін до 
системи реєстру чи до системи депозитарного обліку щодо цін-
них паперів певного емітента реєстроутримувач вносить зміни до 
системи реєстру, пов’язані з переміщенням знерухомлених імен-
них цінних паперів від номінального утримувача — Депозитарію 
до номінального утримувача — Центрального депозитарію з по-
дальшим забезпеченням виконання відповідного рішення Комі-
сії/ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або 
судового рішення, розпорядження або постанови уповноваженої 
особи Комісії/ Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку щодо зупинення обігу цінних паперів певного випуску, за-
борони внесення змін до системи реєстру чи до системи депози-
тарного обліку щодо цінних паперів певного емітента.

20. Для передачі на зберігання Центральному депозитарію 
знерухомлених цінних паперів на пред’явника, у разі прийняття 
рішення щодо знерухомлення цих цінних паперів депонента-
ми — власниками цінних паперів на пред'явника до набрання 
чинності цим рішенням і обрання місцем їх зберігання зберігача, 
зберігачі надають Центральному депозитарію розпорядження 
про переміщення цінних паперів на пред'явника на зберігання до 
Центрального депозитарію. Разом з розпорядженням Централь-
ному депозитарію подаються відповідні сертифікати цінних па-
перів. Розпорядження надається зберігачем до Центрального 
депозитарію без отримання відповідного розпорядження від де-
понента.

Передача сертифікатів цінних паперів на пред’явника оформ-
люється відповідними актами приймання-передавання.

Зберігач зобов’язаний у акті приймання-передавання під-
твердити здійснення перевірки сертифікатів цінних паперів на 

пред’явника, що передаються, на справжність (автентич-
ність).

Центральний депозитарій не пізніше трьох робочих днів з дати 
отримання розпорядження про переміщення відповідних серти-
фікатів зараховує цінні папери на пред'явника на рахунок відпо-
відного зберігача та надає йому довідку про стан його рахунку. 

Зберігачі протягом одного робочого дня з дати отримання від 
Центрального депозитарію довідки про стан рахунку вносять змі-
ни до своєї системи депозитарного обліку щодо переміщення цін-
них паперів на пред'явника на зберігання до Центрального депо-
зитарію та повідомляють депонента(ів) про таке переміщення у 
визначений договором про відкриття рахунку в цінних паперах 
спосіб. 

ІІІ. Порядок передання Депозитарієм  
та приймання Центральним депозитарієм документів

1. Депозитарій здійснює підготовку та передання Центрально-
му депозитарію поетапно не пізніше тридцяти календарних днів 
від дати списання усіх цінних паперів із системи депозитарного 
обліку Депозитарію:

документів зберігачів, що припинили провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, отриманих 
Депозитарієм відповідно до Положення про припинення прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку — депози-
тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних 
паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 22 травня 2009 року № 480, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2009 року за 
№ 807/16823 (крім виписок про стан рахунку у цінних паперах 
власників цінних паперів, які з дати приймання Депозитарієм як 
уповноваженим на зберігання документів зберігачів, які припини-
ли провадження професійної діяльності на фондовому ринку — 
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача 
цінних паперів, здійснили операції переведення належних їм акцій 
до обраних ними зберігачів, свідоцтв про знерухомлення іменних 
цінних паперів, що зберігалися у сховищі зберігачів, які припини-
ли провадження професійної діяльності на фондовому ринку — 
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача 
цінних паперів та передавальних розпоряджень, складених від 
імені зберігачів, які припинили провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме де-
позитарної діяльності зберігача цінних паперів, на підставі яких 
реєстроутримувачами були внесені зміни до системи реєстру, 
пов'язані з переміщенням знерухомлених цінних паперів для об-
ліку та зберігання від номінального утримувача — зберігача до 
номінального утримувача — Депозитарію);

інших документів, узгоджених з Центральним депозитарієм, 
необхідних йому для виконання покладених на нього функцій.

Передача документів зберігачів, які припинили провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку, оформлюється від-
повідними актами приймання-передавання, які складаються 
окремо за кожним зберігачем, який припинив провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяль-
ності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. 
Документи зберігачів, які припинили провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку, передаються в тому вигляді, в 
якому такі документи були передані Депозитарію, та не потребу-
ють засвідчення Депозитарієм.

2. Документи, що передаються (крім документів зберігачів, які 
припинили провадження професійної діяльності на фондовому 
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ринку), повинні бути розміщені в окремих папках разом з описом 
цих документів у кожній папці, повинні бути прошиті, пронумеро-
вані та засвідчені підписом керівника Депозитарію або уповнова-
женої ним особи та печаткою юридичної особи.

Усі документи, що надходили від клієнтів Депозитарію або дер-
жавних органів, на підставі яких здійснювались облікові операції, 
що передаються на зберігання Центральному депозитарію, пови-
нні бути розміщені у папках у хронологічному порядку за датами 
операційних днів, у які були виконані депозитарні операції. На ти-
тульному аркуші папки має бути зазначена дата операційного дня, 
коли були виконані депозитарні операції.

3. Якщо документи були вилучені за рішеннями державних ор-
ганів у випадках, передбачених законами, додатково надаються 
засвідчені Депозитарієм копії:

документів вилучення;
опису вилучених документів. 
4. Приймання Центральним депозитарієм документів від Депо-

зитарію здійснюється за умови пред’явлення уповноваженим 
представником Депозитарію паспорта або документа, що посвід-
чує особу відповідно до вимог законодавства, та надання таких 
документів:

довіреності, виданої уповноваженому представнику Депозита-
рію та підписаної керівником Депозитарію, засвідченої печаткою 
юридичної особи, на здійснення відповідних дій щодо передання 
Центральному депозитарію документів, визначених у пункті 1 
цього розділу (далі — документи, що передаються);

трьох примірників акта приймання-передавання докумен-
тів, що передаються, засвідчених підписом керівника Депози-
тарію або уповноваженої ним особи та печаткою юридичної 
особи;

опису документів, що передаються Центральному депозита-
рію, який повинен бути пронумерований, прошитий та завірений 
підписом керівника Депозитарію або уповноваженої ним особи та 
печаткою юридичної особи.

5. Приймання документів, що передаються, здійснюється упо-
вноваженим працівником Центрального депозитарію (далі — пра-
цівник Центрального депозитарію) у присутності уповноваженого 
представника Депозитарію у приміщенні Центрального депозита-
рію.

6. При прийманні документів, що передаються, працівник Цен-
трального депозитарію повинен:

перевірити наявність усіх документів та папок з документами 
відповідно до опису наданих документів;

перевірити відповідність наданих документів, що передаються, 
вимогам цього розділу;

шляхом вибіркового порівняння здійснити перевірку докумен-
тів, що передаються у наданих папках, на відповідність опису до-
кументів у цих папках.

7. Передання документів Центральному депозитарію оформ-
люється актами приймання-передавання, які складаються у трьох 
примірниках. Один примірник акта залишається у Центрального 
депозитарію, інші два примірники (один з яких подається Депози-
тарієм до Комісії) надаються уповноваженому представнику Де-
позитарію, що підтверджується його підписом на зворотному боці 
акта приймання-передавання, який залишається у Центрального 
депозитарію. 

З дати підписання Депозитарієм та Центральним депозитарієм 
зазначених актів приймання-передавання права та обов’язки Де-
позитарію щодо виконання функцій уповноваженого на зберіган-
ня відповідно до Положення про припинення зберігача перехо-
дять до Центрального депозитарію.

8. Працівник Центрального депозитарію не може відмовити в 
прийманні документів, за виключенням випадків порушення ви-
мог пункту 4 цього розділу.

У разі невідповідності наданих документів, що передаються, 
вимогам цього Порядку працівник Центрального депозитарію за-
значає це в акті приймання-передавання документів та надає упо-
вноваженому представнику Депозитарію письмові пояснення. 
Депозитарій повинен виправити вказані помилки або надати від-
повідні письмові пояснення протягом 3 робочих днів з дати під-
писання такого акта.

Якщо протягом встановленого цим пунктом строку Депозита-
рієм не були надані необхідні документи, Центральний депозита-
рій зобов'язаний після закінчення цього строку повідомити Комі-
сію про порушення вимог цього Порядку з наданням копії акта 
приймання-передачі документів з відповідними поясненнями.

9. У випадку неможливості з об’єктивних причин виконання 
Депозитарієм, Центральним депозитарієм та Зберігачами вимог 
цього Порядку щодо цінних паперів певних випусків у строки, що 
передбачені відповідним планом-графіком, Депозитарій та Цен-
тральний депозитарій мають право звернутися до Комісії щодо 
подовження строків виконання.

10. Контроль за дотриманням Центральним депозитарієм, Де-
позитарієм, іншими професійними учасниками фондового ринку 
та емітентами вимог цього Порядку здійснює Комісія. 

Директор департаменту 
регулювання депозитарної та 
розрахунково-клірингової діяльності  І.Курочкіна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

23.04.2013  м. Київ  № 747

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ТОВ «АК «Аудит Бюро»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі — Реєстр), ТОВ «АК «Аудит Бюро» (код за ЄДРПОУ 
32159015).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб — сайті НКЦПФР відповід-
но до пункту 8 розділу III Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

23.04.2013  м. Київ  № 748

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ТОВ «АФ «Оратанія»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 
(далі — Реєстр), ТОВ «АФ «Оратанія» (код за ЄДРПОУ 23535991).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб — сайті НКЦПФР відповід-
но до пункту 8 розділу III Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

23.04.2013  м. Київ  № 749

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ТОВ «АФ «Баррістер 
АГЕНС Груп»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі — Реєстр), ТОВ «АФ «Баррістер АГЕНС Груп» (код за  
ЄДРПОУ 31992339).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 

рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб — сайті НКЦПФР відповід-
но до пункту 8 розділу III Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

23.04.2013  м. Київ  № 750

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ТОВ «АФ «Форум»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі — Реєстр), ТОВ «АФ «Форум» (код за ЄДРПОУ 
23070374).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб — сайті НКЦПФР відповід-
но до пункту 8 розділу III Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

23.04.2013  м. Київ  № 751

Про внесення до реєстру ауди
торських фірм, які можуть прово
дити аудиторські перевірки про
фесійних учасників ринку цінних 
паперів, ТОВ АФ «Норман Аудит»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (далі — Порядок),
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (далі — Реєстр), ТОВ АФ «Норман Аудит» (код за ЄДРПОУ 
23710342).

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-

трішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього 
рішення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР та 
оновлення Реєстру на офіційному веб — сайті НКЦПФР відповід-
но до пункту 8 розділу III Порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
НКЦПФР О. Мозгового.

Голова Комісії  Д. Тевелєв 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
Працівники Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 20 квітня 2013 року взяли участь у 
Всеукраїнській акції з благоустрою «За чисте довкілля».
Співробітники НКЦПФР у день Всеукраїнської акції «За чисте 

довкілля», отримавши садовий інвентар, прибирали Наводниць-
кий парк у Києві, що входить до категорії «зелені насадження за-
гального користування» та відзначається проміж інших «зелених 
окрас Києва» тим, що простягнувся вздовж Набережного шосе і 
має площу 10,22 га, а верхня тераса насаджень розташована на 
рівні 105 м над річкою. Наводницький парк знаходиться у влас-
ності комунального підприємства з утримання зелених насаджень 
Печерського району. Забігаючи наперед, слід зазначити, що пра-
цівники Комісії почули найщиріші слова подяки від керівництва 
цього району за внесок у покращення естетичного вигляду схилів 
Дніпра та символу міста — пам’ятника його засновникам. 

У рамках заходів із підготовки до 1500-річного ювілею Києва у 
1982 році у Наводницькому парку було встановлено скульптурну 
композицію з кованої міді: човен, на якому височіють фігури ле-
гендарних Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либіді. Не випадко-
во було обрано цих історичних персонажів, адже саме вони, згід-
но з російськими літописами XI-XII століть, заснували місто на 
пагорбах, назване ім’ям старшого з них. 

В минулому Печерська районна державна адміністрація впорядку-
вала територію навколо пам'ятника засновникам Києва. Зокрема, 
було капітально відремонтовано постамент, у декоративному басейні 
біля його підніжжя встановлено фонтани з підсвічуванням, замінено 
тротуарну плитку навколо постаменту та у самому басейні. Поблизу 
пам'ятника розбито 6 клумб, встановлено додаткові урни для сміття, 
прокладено нові доріжки, а на вже існуючих — замінено покриття. 

Пам'ятник засновникам Києва — це особливе місце, куди в 
день свого весілля приїжджають молоді подружжя. Існує тради-
ція — закидання весільного букета на човен. Стоячи спиною до 
пам'ятника, дівчина кидає квіти так, щоб вони впали до ніг леген-
дарних засновників Києва. Вважається, що тоді подружжя жити-
ме в шлюбі довго і щасливо. У Наводницькому парку в 2007 році 
було встановлено хрест на місці будівництва храму на честь свя-
того рівноапостольного князя Володимира. 

Саме це визначне місце і довірила громада міста впорядкувати 
працівникам Комісії. До парку вони прийшли прибирати цілими 
сім’ями. Гарний настрій та чудова погода сприяли роботі — весь 
парк було прибрано майже за три години. 

Профспілка та керівництво Комісії вдячні всім співробітникам 
за добровільну участь в акції з благоустрою «За чисте довкілля», 
а також запрошує помилуватися красою схилів Дніпра у Навод-
ницькому парку, який завдяки злагодженим діям працівників 
фондового ринку став ще кращим та чистішим. 

*   *   *
ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку «Про затвердження Вимог до договору про корес-

пондентські відносини» (далі — Проект рішення) розроблено від-
повідно до Закону України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні», частини 7 статті 5 Закону України «Про 
депозитарну систему України» з метою забезпечення захисту прав 
інвесторів та дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог 
актів законодавства, схвалений рішенням Комісії від 23.04.2013 
№ 740.

Проектом рішення передбачається встановлення Вимог, які по-
ширюватимуться на Центральний депозитарій цінних паперів 
(далі — Центральний депозитарій) та депозитарій іноземної дер-
жави або міжнародну депозитарно-клірингову установу (далі — 
депозитарій-кореспондент) при укладенні договору про корес-
пондентські відносини, внесенні змін та доповнень до нього. 

Предметом такого договору, відповідно до проекту рішення Ко-
місії, є надання Центральним депозитарієм послуг щодо відкриття 
та ведення рахунка в цінних паперах депозитарію-кореспонденту, 
обліку на цьому рахунку цінних паперів, права за якими та права на 
які належать клієнтам (депонентам) депозитарію-кореспондента, 
та здійснення Центральним депозитарієм депозитарних операцій 
на підставі розпоряджень депозитарію-кореспондента, а також на-
дання Центральним депозитарієм інших послуг у процесі прова-
дження депозитарної діяльності відповідно до нормативно-
правового акту Комісії про депозитарну діяльність.

Пропозиції та зауваження до Проекту рішення просимо надси-
лати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 
(департамент регулювання депозитарної та розрахунково-
клірингової діяльності; e-mail: iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua; 
iryna.omelchenko@nssmc.gov.ua).

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку —  
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, становить 10 робо-
чих днів з дати оприлюднення Проекту рішення.

Голова Комісії  Д. Тевелєв
*   *   *

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження 
Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів 
цінних паперів та включення таких емітентів до переліку 

(списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку (далі — Комісія) від 18.04.2013 № 732 було схвалено проект 
рішення «Про затвердження Положення про встановлення ознак 
фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів 
до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності» 
(далі — Проект), який розроблено відповідно до пунктів 3710 та 
3711 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», під-
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пункту 170.2.6 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового ко-
дексу України, з метою визначення ознак фіктивності емітентів 
цінних паперів та порядку включення (виключення) емітента до 
переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності.

Проектом визначено:
ознаки фіктивності емітента та його цінних паперів;
порядок прийняття рішення про визначення емітента таким, що 

має ознаки фіктивності; 
порядок включення (виключення) емітента до переліку (спис-

ку) емітентів, що мають ознаки фіктивності.
Крім того, Проектом передбачено визнання таким, що втратило 

чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 22 грудня 2010 року № 1942 «Про встановлення ознак 
фіктивності цінних паперів та деривативів», зареєстроване в Мі-
ністерстві юстиції України 03 березня 2011 року за № 268/19006.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсилатися за 
адресою:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (департамент 
корпоративного управління та корпоративних фінансів) та на 
адресу електроної пошти (e-mail): nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії — 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, становить десять 
робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Д. Тевелєв
*   *   *

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР зупинила, скасувала, 
відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ По-
ложення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду 
та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 05.10.2010 № 1516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19.11.2010 за № 1150/18445, зупинено обіг інвестиційних 
сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закри
того інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual FundJ» (реєстрацій-
ний код за ЄДРІСІ: 233458) Товариства з обмеженою відповідаль
ністю «Компанія з управління активами «Юніком плюс» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33480787), крім операцій, 
пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів 
щодо спадкування інвестиційних сертифікатів для розрахунків з 
учасниками Пайового венчурного недиверсифікованого закрито-
го інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual Fund-J» — розпоря-
дження № 0065– ЗО — СІ від 19 квітня 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ По-
ложення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду 
та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 05.10.2010 № 1516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19.11.2010 за № 1150/18445, зупинено обіг інвестиційних 

сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закри
того інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual Fund — A» (реєстра-
ційний код за ЄДРІСІ: 233199) Товариства з обмеженою відпові
дальністю «Компанія з управління активами «Юніком плюс» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33480787), крім операцій, 
пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів 
щодо спадкування інвестиційних сертифікатів для розрахунків з 
учасниками Пайового венчурного недиверсифікованого закрито-
го інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual Fund — А» — розпо-
рядження № 0066 — ЗО — СІ від 19 квітня 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ По-
ложення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду 
та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 05.10.2010 № 1516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19.11.2010 за № 1150/18445, зупинено обіг інвестиційних 
сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закри
того інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual FundH» (реєстрацій-
ний код за ЄДРІСІ: 233461) Товариства з обмеженою відповідаль
ністю «Компанія з управління активами «Юніком плюс» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33480787), крім операцій, 
пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів 
щодо спадкування інвестиційних сертифікатів для розрахунків з 
учасниками Пайового венчурного недиверсифікованого закрито-
го інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual Fund-H» — розпоря
дження № 0067– ЗО — СІ від 19 квітня 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ По-
ложення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду 
та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 05.10.2010 № 1516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19.11.2010 за № 1150/18445, зупинено обіг інвестиційних 
сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закри
того інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual FundF» (реєстрацій-
ний код за ЄДРІСІ: 233460) Товариства з обмеженою відповідаль
ністю «Компанія з управління активами «Юніком плюс» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33480787), крім операцій, 
пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів 
щодо спадкування інвестиційних сертифікатів для розрахунків з 
учасниками Пайового венчурного недиверсифікованого закрито-
го інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual Fund-F» — розпоря
дження № 0068 — ЗО — СІ від 19 квітня 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ По-
ложення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду 
та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 05.10.2010 № 1516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19.11.2010 за № 1150/18445, зупинено обіг інвестиційних 
сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закри
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того інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual Fund — I» (реєстра-
ційний код за ЄДРІСІ: 233390) Товариства з обмеженою відпові
дальністю «Компанія з управління активами «Юніком плюс» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33480787), крім операцій, 
пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів 
щодо спадкування інвестиційних сертифікатів для розрахунків з 
учасниками Пайового венчурного недиверсифікованого закрито-
го інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual Fund — I» — розпоря
дження № 0069– ЗО — СІ від 19 квітня 2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ По-
ложення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду 
та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 05.10.2010 № 1516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19.11.2010 за № 1150/18445, зупинено обіг інвестиційних 
сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закри
того інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual Fund — E» (реєстра-
ційний код за ЄДРІСІ: 233203) Товариства з обмеженою відпові
дальністю «Компанія з управління активами «Юніком плюс» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33480787), крім операцій, 
пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів 
щодо спадкування інвестиційних сертифікатів для розрахунків з 
учасниками Пайового венчурного недиверсифікованого закрито-
го інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual Fund — E» — розпо
рядження № 0070– ЗО — СІ від 19 квітня 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ По-
ложення про порядок припинення Пайового інвестиційного фонду 
та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 05.10.2010 № 1516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19.11.2010 за № 1150/18445, зупинено обіг інвестиційних 
сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закри
того інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual Fund — D» (реєстра-
ційний код за ЄДРІСІ: 233202) Товариства з обмеженою відпові
дальністю «Компанія з управління активами «Юніком плюс» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33480787), крім операцій, 
пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів 
щодо спадкування інвестиційних сертифікатів для розрахунків з 
учасниками Пайового венчурного недиверсифікованого закрито-
го інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual Fund — D» — розпо-
рядження № 0071– ЗО — СІ від 19 квітня 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі підпункту 3.1 пункту 3 розділу ІІ По-
ложення про порядок припинення Пайового інвестиційного фонду 
та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 05.10.2010 № 1516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19.11.2010 за № 1150/18445, зупинено обіг інвестиційних 
сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закри
того інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual FundG» (реєстрацій-

ний код за ЄДРІСІ: 233459) Товариства з обмеженою відповідаль
ністю «Компанія з управління активами «Юніком плюс» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33480787), крім операцій, 
пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів та правочинів 
щодо спадкування інвестиційних сертифікатів для розрахунків з 
учасниками Пайового венчурного недиверсифікованого закрито-
го інвестиційного фонду «Ukrainian Mutual Fund-G» — розпоря
дження № 0072– ЗО — СІ від 19 квітня 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі рішення Комісії від 07.02.2012 №249 та на підставі п. 9 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулю-
вання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, затвердженого рі-
шенням Комісії від 30.12.98 р. №222 (у редакції рішення Комісії 
від 14.07.05 р. № 398), зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих ТОВ «ЗАП-Екоресурс» (адреса: 69035, м. Запоріжжя, 
вул. Сорок років Рад. України 82-А, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 20025663) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з припиненням діяльності ПрАТ «ЗАП-Екоресурс» під час 
реорганізації шляхом перетворення у ТОВ «ЗАП-Екоресурс», ска-
совано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ЗАПЕкоресурс». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ЗАП-Екоресурс» від 30 
червня 2011 року №345/1/11, видане Державною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано — розпорядження 
№ 18 — КФ — С — А від 11 квітня 2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Східного територіального управління (наказ № 06-к від 
04.04.2013 року), що діє згідно з рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісії) № 249 від 
07.02.2012 року, на підставі п.4 рішення Комісії від 19.07.07 №1611 
«Про делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, про-
спектів емісії акцій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про ре-
зультати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підпри-
ємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасування 
реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств територіальним 
управлінням ДКЦПФР» (зареєстровано в МЮ України 3 серпня 
2007 р. за № 891/14158) та п.1.2 розділу II Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію 
випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії №222 від 30.12.98 
(у редакції Рішення Комісії № 398 від 14.07.05), зупинено обіг ак-
цій Приватного акціонерного товариства «Харківгаззбут» (61145, 
м. Харків, вул. Космічна, буд. 21, офіс 909, ідентифікаційний код 
юридичної особи — 24488801) — розпорядження № 13CХ1З 
від 23.04.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Східного територіального управління (наказ № 06-к від 
04.04.2013 року), що діє згідно з рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісії) № 249 від 
07.02.2012 року, на підставі п.4 рішення Комісії від 19.07.07 №1611 
«Про делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, про-
спектів емісії акцій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про ре-
зультати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підпри-
ємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасування 
реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств територіальним 
управлінням ДКЦПФР» (зареєстровано в МЮ України 3 серпня 
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2007 р. за № 891/14158) та п.1.2 розділу IІI Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію 
випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії №222 від 30.12.98 
(у редакції Рішення Комісії № 398 від 14.07.05), зупинено обіг ак-
цій Приватного акціонерного товариства «Агрофірма «Мрія» 
(41671, Сумська обл., Конотопський р-н., село Жовтневе, вул. Цен-
тральна, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи — 
04528034) — розпорядження № 14CХ2З від 23.04.2013 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління, на підставі Рішення Комісії від 
07.02.2012 №249 «Про надання повноважень уповноваженої осо-
би Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
підпункту 1.2 пункту 1 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків 
акцій, затвердженого рішенням Комісії від 30.12.1998 №222 (у ре-
дакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 14.07.2005 №398), зупинено обіг акцій ПАТ «НАУКОВО
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОСНАСТКА» (84313, Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, б. 10; код за ЄДРПОУ: 
13517472) у зв’язку з реорганізацією товариства — розпоряджен
ня № 11ДО1З від 23.04.2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 75 К від 
15.04.2013р., п. 4 Рішення НКЦПФР від 07.02.2012р. № 249 «Про 
надання повноважень уповноваженої особи Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» та п. 2 Рішення ДКЦПФР від 
16.05.2005 № 240 «Про передачу повноважень територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій акціонерних то-
вариств, які виключені з Єдиного державного реєстру підпри-
ємств та організацій України (Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців) у зв’язку з їх 
ліквідацією» (із змінами, внесеними згідно з Рішенням ДКЦПФР 
від 13.09.2006 № 826), скасовано реєстрацію випуску акцій Від
критого акціонерного товариства «Владівське ремонтно

транспортне підприємство», (71221, Запорізька обл., Чернігів-
ський р-н, с. Владівка, вул. Жлобінців, буд. 18, код за 
ЄДРПОУ — 00904138) у зв’язку з вилученням з Єдиного держав-
ного реєстру підприємств та організацій України. Анульовано сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій № 107/08/1/99 від 
16.04.1999 р., видане Запорізьким територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — розпо
рядження № 22ДН1С від 22.04.2013 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі Наказу На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 75 К від 
15.04.2013р., п. 4 Рішення НКЦПФР від 07.02.2012р. № 249 «Про 
надання повноважень уповноваженої особи Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» та п. 2 Рішення ДКЦПФР від 
16.05.2005 № 240 «Про передачу повноважень територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій акціонерних то-
вариств, які виключені з Єдиного державного реєстру підпри-
ємств та організацій України (Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців) у зв’язку з їх 
ліквідацією» (із змінами, внесеними згідно з Рішенням ДКЦПФР 
від 13.09.2006 № 826), скасовано реєстрацію випуску акцій Від
критого акціонерного товариства «ІНТЕРТРЕйД» (69037, м. Запо-
ріжжя, вул. Панфіловців, буд. 10, код за ЄДРПОУ — 05461332) у 
зв’язку з вилученням з Єдиного державного реєстру підприємств 
та організацій України. Анульовано свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій № 162/04/1/98 від 29.07.1998 р., видане Дніпропетров-
ським територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку — розпорядження № 21ДН1С від 
22.04.2013 року. 

24.04. 2013 р. 
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу НКЦПФР обов’язкове.
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включення

символ Код 
ЄДРПОУ

найменування 
фінансової 
установи

місцезнаходження № ліцензії строк діі 
ліцензії

№ 
свідо
цтва 
КІФ

підстава 
заміни 
свідо
цтва

дата 
заміни 
свідо
цтва

підстава 
виклю
чення з 
Реєстру

дата 
виклю
чення з 
Реєстру

2153 22.04.2013 КУА 38590189 ТОВ «КУА 
«ПАТРІОТ»

03062, м. Київ, проспект Пе-
ремоги, буд. 65

АЕ 185497 03.04.13-не-
обмежений

2154 22.04.2013 КУА 36001590 ТОВ «КУА 
«ІНВЕСТІУМ»

08298, Київська обл., 
м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, 

вул. Паризької Комуни, 
буд. 5, офіс 95

АЕ 185488 20.03.13-не-
обмежений
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2012 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«ІСА ПРАйМ ДЕВЕЛОПМЕНТС»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 24580485
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію 
www.isaprime.emit.com.ua, www.stockmarket.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСА ПРАйМ ДЕВЕЛОПМЕНТС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
ПАТ «Готель»Прем'єр Палац» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
21660999
1.4. Місцезнаходження емітента 
01004 м.Київ бульва Т.Шевченка/вул.Пушкінська 5-7/29
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(044) 244-12-23 (044) 279-28-23
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
blv@premier-palace.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації http://www.premier-palace.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами Акціонерів ПАТ « Готель « Прем'єр 

Палац» від 22/04/13 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів Акціонерів 

ПАТ « Готель « Прем'єр Палац» від 22/04/13 р.
Посадова особа Болотов Олег Олександрович (Паспорт: серія — номер — виданий р. 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних -), яка займала посаду Голова 
Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.00000003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами Акціонерів ПАТ « Готель « Прем’єр 

Палац» від22/04/13 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів Акціонерів 

ПАТ « Готель « Прем’єр Палац» від22/04/13 р.
Посадова особа Любар Тетяну Михайлівну (Паспорт: серія — номер — виданий р. -фі-

зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член На-
глядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.00000002%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки. 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами Акціонерів ПАТ « Готель « Прем’єр 

Палац» від 22/04/13 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів Акціонерів 

ПАТ « Готель « Прем’єр Палац» від 22/04/13 р.
Посадова особа Зварич Ганна Юріївна (Паспорт: серія — номер — виданий р. — фізична 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової 
ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.00000002%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами Акціонерів ПАТ « Готель « Прем’єр 

Палац» від 22/04/13 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів Акціонерів 

ПАТ « Готель « Прем’єр Палац» від 22/04/13 р..
Посадова особа Михалюк Вікторія Олександрівна (Паспорт: серія — номер — виданий р. -фі-

зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних,), яка займала посаду Голова 
Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки. 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами Акціонерів ПАТ « Готель « Прем’єр 

Палац» від 22/04/13 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів Акціонерів 

ПАТ « Готель « Прем’єр Палац» від 22/04/13 р.
Посадова особа Корнієнко Віра Михайлівна (Паспорт: серія — номер — виданий р. — 

фізична особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член 
Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: Два роки. 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами Акціонерів ПАТ « Готель « Прем’єр 

Палац» від 22/04/13 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів Акціонерів 

ПАТ « Готель « Прем’єр Палац» від 22/04/13р..
Посадова особа Бабич Ганна Володимирівна (Паспорт: серія — номер — виданий р. — 

фізична особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член 
Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки. 
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами Акціонерів ПАТ « Готель 

« Прем’эр Палац» від 22/04/13 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних Зборів Акціоне-

рів с від 22/04/13 р та протоколу № 1 засідання Наглядової ради від 22/04/13р..
Посадова особа Болотов Олег (Паспорт: серія — номер — виданий р. — фізична особа не 

надавала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0000003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 2008-2013 Голова Наглядової 

ради ПАТ « Готель « Прем’эр Палац» .
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5(п’ять) шт.акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами Акціонерів С
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів Акціоне-

рів ПАТ « Готель « Прем’эр Палац» від 22/04/13 р та протоколу №1 засідання Наглядової ради 
від 22/04/13р.

Посадова особа Іноземцева Тетяна Валеріївна (Паспорт: серія — номер — виданий р. — 
фізична особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду 
Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 2008 — 2013р. Член Наглдя-

дової ради ПАТ ТГК «Дністер».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями емітента не володіє.. 
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами Акціонерів ПАТ « Готель « 

Прем’єр Палац» від 22/04/13 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів Акціоне-

рів ПАТ « Готель « Прем’єр Палац» від 22/04/13 р. та протоколу №1 засідання Наглядової ради 
від 22/04/13р..

Посадова особа Юхта Неля Петрівна (Паспорт: серія — номер — виданий р. -фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Наглядо-
вої ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 2008-2013 р. ТОВ «ВС Енерджі 

Інтернейшнл Україна» провідний фахівець відділу корпоративних клієнтів.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями емітента не володіє. 
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами Акціонерів ПАТ « Готель 

« Прем’єр Палац» від 22/04/13 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів Акціоне-

рів ПАТ « Готель « Прем’єр Палац» від 22/04/13 р. та протоколу № 1 засідання Ревізійної ко-
місії від 22/04/13р.

Посадова особа Іванисько Олег Володимирович (Паспорт: серія — номер — вида-
ний р. — фізична особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на 
посаду Голова Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 2008-2013 р. ТОВ ВС « Енерджі 

Інтернейшнл Україна» директор дипартаменту внутрішнього аудиту та ревізії .
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями емітента не володіє. 
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами Акціонерів ПАТ «  Готель 

«Прем’єр Палац» від 22/04/13 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів Акціоне-

рів ПАТ « Готель «Прем’єр Палац» від 22/04/13 р. та протоколу №1 засідання Ревізійної комісії 
від 22/04/2013р.

Посадова особа Резніченко Ірина Юріївна (Паспорт: серія — номер — виданий р. — фі-
зична особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Член 
Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 2008-2013р. Член Ревізійної 

комісії ПАТ ТГК « Дністер».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями ємітента не володіє. 
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами Акціонерів ПАТ « Готель 

« Прем’єр Палац» від22/04/13 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів Акціоне-

рів ПАТ « Готель « Прем’єр Палац» від 22/04/13 р. та протоколу №1 засідання Ревізійної комі-
сії від 22/04/13р.

Посадова особа Бабич Ганна Володимирівна (Паспорт: серія — номер — виданий р. — 
фізична особа не надаввала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду 
Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 2008 — 2013р. ТОВ « Прем’єр 

Інтернешнл» фахівець з навчання песоналу.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями емітента не володіє. 

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2.

Генеральний директор Бондарук Максим Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 
(дата) 

ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»
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 Додаток 43
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIРМА 

ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ»
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 87515 Донецька область д/н мiсто Марiуполь 

вул. Георгiївська, 2
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00309074

1.5. Міжміський код та телефон (0629) 331149 543539
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента 

А01 №035898

1.7. Дата державної реєстрації 04.11.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.mpfeya.com.ua

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  25472  25392
Основні засоби (за залишковою вартістю)  15435  17051
Довгострокові фінансові інвестиції  2772  2772
Запаси  3282  2202
Сумарна дебіторська заборгованість  3927  3284
Грошові кошти та їх еквіваленти  22  37
Власний капітал  11502  11519
Статутний капітал  11947  11947
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1009  992
Довгострокові зобов'язання     
Поточні зобов'язання  13214  13318
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.99607000   
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

 0.99607000   

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  17067  17067
Цінні папери власних випусків,
викуплені протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна вартість     
у відсотках від статутного 

капіталу 
    

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів 
власних випусків протягом періоду 

    

Вартість чистих активів  12576  12565

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
<Для акцiонерних товариств ця форма не заповнюється>
Інформація про посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента: 
Генеральний директор Iванова Альбiна Георгiївна
Головний бухгалтер Тарабарова Оксана Володимирiвна
Член Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-СТАЛЬ»
Інформація про засновників емітента
Донецьке регiональне вiддiлення Фонду державного майна України (засновник). Частка в 

статутному капiталi 0.000000000000%
4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї Iменнi простi. Форма випуску — Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 

17067шт. Номiнал одного цiнного папера 700.00 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 
100.00%.На внутрiшньому та зовнiшньому ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не 
здiйснювалась.

14 жовтня 2011 року Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення №1410/2011/04 
про включення за iнiцiативою емiтента, акцiй простих iменних ПАТ «Фiрма верхнього одягу 
«Фея» до Бiржевого Списку ПФТС без включення до Бiржевого Реєстру.

Рiшення набуло чинностi 17 жовтня 2011 року.
Товариство планує брати участь у лiстингу цiнних паперiв на органiзованих ринках 

(бiржах).
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
23 лютого 2011 року на засiдання Наглядової ради Товариства було прийнято рiшення 

про припинення дiї договору з ТОВ «Українська депозитарна компанiя». 19 квiтня 2011 року 
на чергових загальних зборах Публiчного акцiонерного товариства «Фiрма верхнього одягу 
«Фея» розглядалися питання, у тому числi: про затвердження рiшення Нагладової ради Това-
риства щодо обрання нового зберiгача, з яким укладено договiр про вiдкриття рахункiв у 
цiнних паперах. 

Причина прийняття рiшення — за вимогою власника бiльш нiж 10% акцiй Товариства.
Було прийняте рiшення розiрвати договiр №Е700 вiд 29 квiтня 2010 року, укладенного з 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська депозитарна компанiя» (код за  
ЄДРПОУ 23527394).

Було прийняте рiшення про обрання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Об'єднана реєстрацiйна компанiя» (код за ЄДРПОУ 23785133) зберiгачем. Акт приймання-
передачi облiкового реєстру власникiв емiтента Публiчне акцiонерне товариство «Фiрма 
верхнього одягу «Фея» б/н вiд 2 березня 2011 року. Договiр №03/946/1 вiд 15.03.2011 року.

6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 19.04.2011
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось
8. Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ 

ЗВIТНОСТI ПУБЛИЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ» 
станом на 31 грудня 2012 року

Аудитори провели аудиторську перевiрку фiнансової та бухгалтерської звiтностi 
Публiчного акцiонерного товариства «Фiрма верхнього одягу «Фея» станом на 
31.12.2012 року. 

Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що 
вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi вико-
нання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, 
що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для 
об'рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i 
одержанi нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в 
процесi аудиту. 

Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових 
звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова 
полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та 
звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФЗ, а також ст.40 
Закону України « Про цiннi папери та фондовий ринок».

Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського 
облiку. 

Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що прийнята система бухгалтерського облiку в 
цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим на Українi, а також 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть Пiдприємства складена на основi дiйсних 
облiкових даних i в цiлому об'єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31.12.2012р. 
за результатами операцiй за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

Формат фiнансових звiтiв, який застосований згiдно з вимогами Уряду України для 
пiдготовки фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Фiрма верхнього одягу 
«Фея» вiдповiдно до МСФЗ за станом на 31 грудня 2012 року, не забезпечує повної 
вiдповiдностi цих звiтiв мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.

На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою 
для висловлення з урахуванням зауваження, приведеного у попередньому абзацi, умовно-
позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв 
дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства «Фiрма верхнього одягу «Фея» за 2012 рiк 
даним фiнансової звiтностi, складеної Товариством. Аудитор висловлює думку, що фiнансова 
звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Фiрма верхнього одягу «Фея» в усiх суттєвих 
аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 
31.12.2012р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i 
звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової (МСФЗ) 
звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
розкрит 25.04.2013.На власному сайті www.mpfeya.com.ua повний текст річної розкрит 
25.04.2013.

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. Найменування посади
Генеральний директор ____________  Iванова Альбiна Георгiївна

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ»

Річна 
інформація емітента

за 2012 рік

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Санаторій «Золотий пляж»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 02650593

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://02650593.smida.gov.ua/

Директор ПрАТ «Санаторій «Золотий пляж»  О.С. Чобан

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САНАТОРІй «ЗОЛОТИй ПЛЯЖ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАЗАР»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента
м. Київ , Подiльський, 04136, м. Київ, Пiвнiчно-Сирецька, 3
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14314038
1.5. Міжміський код та телефон емітента
044 205-34-53
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
Серiя А 01 № 603192
1.7. Дата державної реєстрації
26.05.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації http://www.kvаzаr.cоm/іndex.php?оptіоn=cоm_ cоntent&tаsk=v
іew&іd=180&Іtemіd=250

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства
(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 194902 220213
Основні засоби (за залишковою вартістю) 85116 94213
Довгострокові фінансові інвестиції 56 56
Запаси 14722 22413
Сумарна дебіторська заборгованість 64553 69174
Грошові кошти та їх еквіваленти 580 1958
Власний капітал 94268 113214
Статутний капітал 18034 18034
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1648 1055
Довгострокові зобов'язання 473 50821
Поточні зобов'язання 98997 55035
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.06550000 -0.05280000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0.06550000 -0.05280000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 355423.00000000 355423.00000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 
Вартість чистих активів 94268 113214

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Загальнi збори Товариства-вищий орган Товариства. Наглядова рада Товариства 

здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товари-
ства. Правлiння є виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю 
товариства. Роботою правлiння керує Голова Правлiння, який обирається Наглядовою 
радою товариства. Ревiзiйна комiсiя контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть То-
вариства.

Інформація про посадових осіб емітента.
Голова Наглядової Ради — Монаков Сергiй Владленович (код 274595);
Член Наглядової ради — Примак Вiктор Степанович (код 436071);
Член Наглядової ради — Вострейкин Якiв Якович (код 601389);
Член Наглядової ради — Дмитерчук Богдан Петрович (код 580971);
Член Наглядової ради — Берiнгов Сергiй Борисович (код 243377);
Член Наглядової ради — Золотухiн Валерiй Тихонович (код 798584);
Член Наглядової ради — Любченко Вадим Михайлович (код 1914210);
Голова Ревiзiйної комiсiї — Мартинюк Олександр Михайлович (код 512540);
Член Ревiзiйної комiсiї — Омельчук Лариса Володимирiвна (код 214262);
Член Ревiзiйної комiсiї — Гончарук Прасков’я Ларiонiвна (код 580642);
Голова правлiння — Мартинов Геннадiй Миколайович (код 384593);
Перший заступник Голови правлiння — Голотюк Валентин Миколайович (код 

346128);
Член правлiння — Кудла Ростислав Теодозiйович (код 279461);
Член правлiння — Ободзинський Ярослав Олександрович (код 243334);
Член правлiння — Смолич Олександр Сергiйович (код 741995);
Головний бухгалтер — Янiцький Василь Костянтинович (код д/н);
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
СП «Марком» (код за ЕДРПОУ д/н) — 0 %
АТ «Квазар-Мiкро» (код за ЕДРПОУ д/н) — 0 %
АТ»Кебос» (код за ЕДРПОУ д/н) — 0 %
Усього — 100.00 %
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції:

Дата реєстрації випуску — 05.01.2011, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 
08/1/11, орган, що зареєстрував випуск — Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондо-
вого ринку, код — UA 4000109128, тип цінного паперу — , форма існування — Доку-
ментарні іменні, номінальна вартість — 50.000 грн., кількість — 360673 шт., загальна 
номінальна вартість — 18033650.000 грн., частка у статутному капіталі 
100.000000000000 %

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітен
та у депозитарній системі України

Змін не відбувалось

6. Інформація про загальні збори
Вид 
загаль
них 
зборів*

чергові позачергові
X

Дата 
прове
дення

27.04.2012

Кворум 
зборів**

72.61

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) прийняття рiшень з пи-
тань порядку проведення загальних зборiв; 2) затвердження рiчного звiту товари-
ства за 2011 рiк; 3) розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2011 рiк; 4) прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого 
органу, звiту ревiзiйної комiсiї; 5) обрання членiв наглядової ради, затвердження 
умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладати-
муться з ними; 6) обрання членiв ревiзiйної комiсiї. Результати розгляду питань 
порядку денного: 1. Прийнято рiшення обрати лiчильну комiсiю. До прийняття 
рiшення про склад лiчильної комiсiї доручити функцiї лiчильної комiсiї 
реєстрацiйнiй комiсiї. 2. Прийнято рiшення затвердити рiчний звiт товариства за 
2011 рiк. 3. Прийнято рiшення за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2011 рiк дивiденди не нараховувати i не сплачувати. Збитки, 
отриманi за пiдсумками дiяльностi, покрити за рахунок резервного фонду. За-
твердити наступнi нормативи розподiлу прибутку Товариства на 2012 рiк:- 5 % 
чистого прибутку спрямувати на формування резервного фонду; — чистий при-
буток, що залишиться пiсля формування резервного фонду i покриття збиткiв 
минулих рокiв, розподiлити на чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 
4. Прийнято рiшення затвердити звiт наглядової ради, звiт виконавчого органу, 
звiт ревiзiйної комiсiї. 5. Прийнято рiшення продовжити термiн повноважень На-
глядової ради ПАТ «Квазар». 6. Прийнято рiшення продовжити термiн повнова-
жень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Квазар». 

Вид 
загаль
них 
зборів*

чергові позачергові
X

Дата 
прове
дення

19.04.2013

Кворум 
зборів**

71.5

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Прийняття рiшень з пи-
тань порядку проведення загальних зборiв; 2) Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту органiв управлiння товариства, затвердження рiчного звiту товари-
ства за 2012 рiк; 3) Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2012 рiк; 4) Прий-
няття рiшення про внесення змiн до Статуту та затвердження нової редакцiї Стату-
ту ПАТ «Квазар»; 5) Прийняття рiшення про продовження строку дiї Договору про 
вiдкриття кредитної лiнiї укладеного з АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ». 6) Прийняття 
рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв. Результати розгляду пи-
тань порядку денного: 1) Прийнято рiшення обрати лiчильну комiсiю. До прийнят-
тя рiшення про склад лiчильної комiсiї доручити функцiї лiчильної комiсiї 2) При-
йнято рiшення затвердити консолiдовану фiнансову звiтнiсть, яка складена згiдно 
вимог МСФЗ, рiчний звiт товариства за 2012 рiк. 3) Прийнято рiшення дивiденди 
не нараховувати i не сплачувати. Збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi, по-
крити за рахунок резервного фонду. 4)Прийнято рiшення внести вищезазначенi 
змiни шляхом викладення Статуту ПАТ «Квазар» у новiй редакцiї та надати повно-
важення на пiдписання нової редакцiї Статуту Головi правлiння Мартинову Г.М.  
5) Прийнято рiшення продовжити строк дiї Договору про вiдкриття кредитної лiнiї 
№05-В/10/47/КЛ вiд 29 квiтня 2010 року, укладеного з АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ», до 
28 квiтня 2015 року та встановити графiк погашення заборгованостi кожного 
мiсяця. Внести вищезазначенi змiни до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї 
№05-В/10/47/КЛ вiд 29 квiтня 2010 року та пов’язаних з ним договорiв iпотеки та 
застави шляхом укладення Додаткових договорiв про внесення змiн. З урахуван-
ням прийнятого рiшення надати повноваження Головi Правлiння Товариства Мар-
тинову Геннадiю Миколайовичу на пiдписання та самостiйне визначення умов 
Договорiв про внесення змiн до даного Договору. 6) Прийнято рiшення надати 
попереднє схвалення/затвердження/узгодження окремих/кожних значних право-
чину/iв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з 
дати даного рiшення за умови вiдповiдностi значних окремих/кожних правочинiв 
наступним вимогам: а) характер правочину/iв повинен вiдповiдати метi та пред-
мету дiяльностi Товариства визначенiй Статутом Товариства; б) гранична ринкова 
вартiсть/сума/цiна окремих/кожних предмету/iв значного/их правочину/iв не пови-
нна перевищувати 95 % вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАЗАР»
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7. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що 

передував звітньому
за простими 

акціями
за привілейованими 

акціями
за простими 

акціями
за привілейованими 

акціями
Сума 
нарахованих 
дивідендів, 
грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, 
грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума 
виплачених 
дивідендів, 
грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Дата 
складання 
переліку осіб, 
які мають 
право на 
отримання 
дивідендів

0 0 0 0

Дата виплати 
дивідендів

0 0 0 0

Опис Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по простих акцiях (за звiтний 
перiод): Рiшення про виплату дивiдендiв за 2012 рiк не приймалося. Дата за-
криття реєстру для виплати дивiдендiв по привiлейованих акцiях (за звiтний 
перiод): Рiшення про виплату дивiдендiв за 2012 рiк не приймалося. Дата по-
чатку виплати дивiдендiв (за звiтний перiод): За звiтний перiод дивiденди не 
виплачувались. Дата закiнчення виплати дивiдендiв: За звiтний перiод 
дивiденди не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування: Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Консалтiнг ЛТД».
Свiдоцтво про внесення до реєстру суб’єктiв Аудиторських фiрм та аудиторiв: 

№ 1000 вiд 26.01.2001 р., видане згiдно з Рiшенням Аудиторської Палати України № 98, 
чинне до 23.12.2015 р.

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане згiдно з Рiшенням Ау-
диторської Палати України № 228/5 вiд 24.02.2011 р.

В.о. генерального директора АФ ТОВ «Консалтiнг ЛТД», головний аудитор Шва-
гер А.В.: сертифiкат серiя А № 6808 вiд 28.04.2011 р., чинний до 28.04.2016 р.

Головний аудитор Сененко Г.В.: сертифiкат серiя А № 5824 вiд 30.09.2004 р., чинний 
до 30.09.2014 р.; Диплом АССА по мiжнароднiй фiнансовiй звiтностi (ДiпIФР на 
росiйськiй мовi) сесiя 09.12.2010 р., виданий Асоцiацiєю сертифiкованих бухгалтерiв 
(The Association of Chartered Certified Accountants), № 1768048.

Головний аудитор Половодова Н.О.: сертифiкат серiя А № 6977 вiд 28.04.2011р., 
чинний до 28.04.2016 р.

Юридична адреса: 02125, м. Київ, просп. Визволителiв, буд. 3, к. 20. 
Фактична адреса: 01011, м. Київ, вул. Гусовського 11/11, офiс 1.
Телефон/факс: (044) 569-15-62.
Аудиторський висновок складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв 

аудиту, зокрема, МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової 
звiтностi», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, 
що мiстять перевiрену аудиторами фiнансову звiтнiсть» надання впевненостi та етики, 
та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку та 
Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про затвердження По-
ложення «Щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та 
професiйними учасниками фондового ринку» № 1528 вiд 19.12.2006 р.

Валюта балансу Товариства станом на 31.12.2012 р. пiдтверджується в сумi 194 902 
тис. грн.

На думку аудиторiв, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно в усiх суттєвих аспек-
тах вiдображають фiнансовий стан Товариства, а також результат його дiяльностi, рух 
власного капiталу та грошових коштiв, згiдно з застосовуваною концептуальною осно-
вою фiнансової звiтностi.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загально
доступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
24.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується, 25.04.2013

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова Правлiння Мартинов Геннадiй Миколайович

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 24.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента — ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ». 1.2. Організаційно-правова форма — Акціонерне това-
риство. 1.3. Місцезнаходження емітента — Україна Харківська обл. 61020 м. Харкiв Комсо-
мольське шосе, буд. 88. 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 05491072. 
1.5. Міжміський код та телефон — (57)-752-28-03. 1.6. Серія і номер свідоцтва про дер-
жавну реєстрацію емітента — ААБ № 929944. 1.7. Дата державної реєстрації — 17.01.1997. 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації — http://agrochim.com.ua.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента(тис.грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 21600 8788
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10655 1270
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4270 6
Сумарна дебіторська заборгованість 5771 3599
Грошові кошти та їх еквіваленти 88 4
Власний капітал 688 133
Статутний капітал 942 942
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3657 -4212
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 20912 8655
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,147 -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,147 -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3769488 3769488
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 

капіталу
0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів 
власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів 688 133

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління емітента є: Загальні збори акціонерів, Генеральний директор, На-

глядова рада — 2 особи, Ревізійна комісія — 2 особи.
Посадові особи емітента (станом на 31.12.2012р.): Голова Наглядової ради — Голо-

щапов Юрiй Михайлович; Член Наглядової ради — Муравйов Володимир Миколайович; 

Голова Ревiзiйної комiсiї — Лiтвiн Iрина Миколаївна; Член Ревiзiйної комiсiї — Ковалець 
Ольга Сергiївна; Генеральний директор — Рощук Андрiй Олегович; Головний бухгалтер — 
Шевченко Яна Миколаївна.

Засновники емітента: Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по 
Харкiвськiй областi (код 23148337) — акціями не володіє.

4. Інформація про цінні папери емітента
1. Акція проста бездокументарна іменна. Кількість — 3 769 488 шт. Усі акції повністю 

розміщено. Лістинг — процедуру лiстингу цiннi папери не проходили.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента
у депозитарній системі України
Особа, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі 

України не змінювалась.
6. Інформація про загальні збори
06.04.2012 проведено чергові загальні збори.
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Фізична особа підприємець Могильова Ірина Анатоліївна, код 2643401000, 

мiсцезнаходження Україна, м. Харкiв, пров. Короленко 10 кв.4, тел. (57) 731-18-90, 
свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4324 видане Ауди-
торською Палатою України 26 листопада 2009. ВИСНОВОК: На думку аудитора, за виклю-
ченням впливу на фінансову звітність факторів, викладених у повному тексті аудиторсько-
го висновку, фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на 
зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи 
спеціального призначення, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стан-
дартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очіку-
ється, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний па-
кет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній 
базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів — 22.04.2013р.

Річна інформація опублікована на сторінці http://agrochim.com.ua — 23.04.2013р.

10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та виз-

нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Генеральний директор  Растопчiнова О.В.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРГАЧIВСЬКА РАйАГРОХIМIЯ»
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Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОКРАТ КАПIТАЛ» 
1.2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. Почайнинська, 70, офіс 6, Київ, 04070, 

Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

31353016

1.5. Міжміський код та телефон: (044) 481-49-70
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

серія ААВ №889718

1.7. Дата державної реєстрації: 18.07.2012
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

не розміщувалась

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб’єкта малого підприємни
цтва (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 11074,5 8141,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8,8 31,1
Довгострокові фінансові інвестиції 10412,3 6790
Запаси 0 4
Сумарна дебіторська заборгованість 509,1 1187,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 0,5
Власний капітал 9430,4 5291,8
Статутний капітал 8800 8800
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 630,4 -3508,2
Довгострокові зобов'язання 120 120
Поточні зобов'язання 1517,3 2720,8
Чистий прибуток (збиток) 4138,6 3481,7
Вартість чистих активів 9430,4 5291,8

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Органами управління емітента є Загальні збори учасників та Дирекція Товариства. За-

гальні збори учасників є вищим органом емітента, який складається с Учасників або при-
значених ними представників. До компетенції Загальних зборів учасників емітента нале-
жить: визначення основних напрямів діяльності емітента і затвердження його планів та 
звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, обрання та відкликання Дирекції емітента, 
затвердження річних результатів діяльності емітента, прийняття рішень про припинення ді-
яльності емітента, призначення Ліквідаційної комісії. 

Загальні збори учасників емітента скликаються не рідше одного разу на рік.
Виконавчим органом емітента, який здійснює поточне керівництво діяльністю емітента є 

Дирекція. З членами Дирекції укладаються трудові контракти. Виконавчий орган емітента 
вирішує всі питання щодо роботи емітента, крім тих, які віднесено до виключної компетенції 
Загальних зборів. Дирекція підзвітна Загальним зборам та організовує виконання їх рішень.

Керівництво роботою Дирекції здійснює Генеральний директор, що призначається та 
звільняється з посади рішенням Загальних зборів учасників. Генеральний директор має 
право: без доручення діяти від імені емітента, розпоряджатись в установленому порядку 
всіма коштами та майном емітента в межах передбачених Статутом та рішеннями Загаль-
них зборів учасників, приймати рішення фінансового характеру, видавати накази, здійсню-
вати всі операції в банках, в інших крдитних установах від імені емітента, відкривати та за-
кривати банківські рахунки, представляти емітента в усіх державних установах, судових 
органах, в установленому порядку призначати, переводити на іншу роботу та звільняти пра-
цівників емітента, доручати вирішення окремих питань та виконання дій, які входять до 
його компетенції, іншим працівникам емітента.

Інформація про посадових осіб емітента 
Генеральний директор — Лісничий Костянтин Миколайович; серія, номер, дата видачі та 

найменування органу, який видав паспорт: ВН, 410102, 15.01.2008, Житомирським РВ 
УМВС України в Житомирській області; 1977 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної 
роботи (років): 5. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ «ФК 
Сократ» — Директор Департаменту міжнародних продажів. Чинний директор був призна-
чений на посаду 09 жовтня 2012 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Сократ 
Капітал». Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Звільнення та призначення 
виконані на підставі відповідних заяв про звільнення або призначення за власним бажан-
ням. Генеральний директор в межах, встановлених чинним законодавством України, рішен-
нями Загальних зборів учасників, та Статутом Товариства має право:

а) без доручення діяти від імені Товариства;
б) розпоряджатись в установленому порядку всіма коштами та майном Товариства, в 

межах передбачених цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників, приймати рі-
шення фінансового характеру;

в) видавати накази (розпорядження) та давати вказівки, обов`язкові для виконання 
працівниками Товариства;

г) скасовувати чи змінювати розпорядження та вказівки підпорядкованих йому керів-
ників;

д) здійснювати всі операції в банках та їх відділеннях, конторах та інших кредитних 
установах від імені Товариства в межах своєї компетенції;

е) відкривати та закривати банківські рахунки та рахунки в цінних паперах Товариства, 
розпоряджатись ними;

є) підписувати чеки, векселі, платіжні доручення, акцептувати рахунки та інші банківські 
документи, видавати зобов’язання;

ж) вчиняти правочини від імені Товариства, видавати доручення без права подальшого 
передоручення. У випадках передбачених цим Статутом отримувати попередню згоду За-
гальних зборів учасників на вчинення правочинів;

з) представляти Товариство в усіх державних установах, організаціях, судових органах 
та третейських судах;

и) в установленому порядку призначати, переводити на іншу роботу та звільняти з ро-
боти працівників Товариства і укладати з ними трудові договори, угоди та контракти згідно 
з чинним законодавством;

і) доручати вирішення окремих питань та виконання дій, які входять до його компетен-
ції, іншим працівникам Товариства.

Генеральний директор вирішує самостійно будь-які інші питання діяльності Товариства, 
якщо вони не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства. Отримав вина-
городу у розмірі 2 545,20 грн. Винагороду в натуральній формі не отримував. Стаж керівної 
роботи складає 5 років. Попередні посади: ТОВ «ФК Сократ», ПрАТ «ФК Сократ» — Дирек-
тор Департаменту міжнародних продажів, ПрАТ «ФК Сократ» — управляючий директор з 
продажів і розвитку нових ринків

Головний бухгалтер — Кулініч Оксана Миколаївна; серія, номер, дата видачі та наймену-
вання органу, який видав паспорт: НК, 729436, 22.11.1999, Деснянський ВМ УМВС України 
в Чернігівській області; 1983 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ «ФК Ініціатива», На-
чальник відділу бухгалтерської звітності. Чинний Головний бухгалтер був призначений на 
посаду 01.06.2011 за наказом № 06-К Генерального директора ТОВ «Сократ Капітал» . 
Звільнення та призначення виконані на підставі відповідних заяв про звільнення або при-
значення за власним бажанням. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені по-
садовою інструкцією. Отримала винагороду у розмірі 3 490,92 грн. Винагорода в натураль-
ній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Стаж керівної роботи (років) — 7 років.
Попередні посади: ТОВ «ФК Ініціатива»- Начальник відділу бухгалтерської звітності
Посадова особа займає посаду Головного бухгалтера в ПрАТ «ФК Сократ», вул. Почай-

нинська, 70, офіс 6
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)
Юридичні особи:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сократ» (код за ЄДРПОУ 

32109383), місцезнаходження: Вул. Почайнинська, 70, офіс 65, м. Київ, н/д, м. Київ, Україна, 
04070. Засновнику/учаснику належить 90% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Фізичні особи:
Лісничий Костянтин Миколайович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, 

який видав паспорт паспорт: ВН, 410102, 15.01.2008, Житомирським РВ УМВС України в 
Житомирській області. Засновнику/учаснику належить 10% від загальної кількості акцій 
(часток, паїв).

Процентні облігації
Випуск зареєстровано 17.04.2002 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 34/2/02, 

орган, що зареєстрував випуск — Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, номі-
нальною вартістю 0,01 грн. у кількості 2000000 штук, форма існування — , форма випуску — , 
загальною номінальною вартістю 20000 грн. Процентна ставка за облігаціями складає 1%. Тер-
мін виплати процентів — 24.07.2013. Дата погашення облігацій — 24.07.2013 року. Торгівля 
цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку цінних паперів. ЦП емітента не пере-
бувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення інвестицій залучених коштів в акції емі-
тентів, проведення операцій з купівлі — продажу цих цінних паперів відповідно до чинного за-
конодавства через уповноважених брокерів. Емітент здійснив відкрите розміщення ЦП.

Випуск зареєстровано 17.04.2002 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 
35/2/02, орган, що зареєстрував випуск — Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку, номінальною вартістю 0,01 грн. у кількості 2000000 штук, форма існування — , фор-
ма випуску — , загальною номінальною вартістю 20000 грн. Процентна ставка за облігаці-
ями складає 1%. Термін виплати процентів — 25.07.2013. Дата погашення облігацій — 
25.07.2013 року. Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку 
цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення 
інвестицій залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі — продажу цих 
цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емі-
тент здійснив відкрите розміщення ЦП.

Випуск зареєстровано 17.04.2002 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 
36/2/02, орган, що зареєстрував випуск — Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку, номінальною вартістю 0,01 грн. у кількості 2000000 штук, форма існування — , фор-
ма випуску — , загальною номінальною вартістю 20000 грн. Процентна ставка за облігаці-
ями складає 1%. Термін виплати процентів — 26.07.2013. Дата погашення облігацій — 
26.07.2013 року. Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку 
цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення 
інвестицій залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі — продажу цих 
цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емі-
тент здійснив відкрите розміщення ЦП.

Випуск зареєстровано 17.04.2002 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 
37/2/02, орган, що зареєстрував випуск — Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку, номінальною вартістю 0,01 грн. у кількості 2000000 штук, форма існування — , фор-
ма випуску — , загальною номінальною вартістю 20000 грн. Процентна ставка за облігаці-
ями складає 1%. Термін виплати процентів — 27.07.2013. Дата погашення облігацій — 
27.07.2013 року. Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку 
цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення 
інвестицій залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі — продажу цих 
цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емі-
тент здійснив відкрите розміщення ЦП.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОКРАТ КАПIТАЛ»
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Випуск зареєстровано 17.04.2002 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 
32/2/02, орган, що зареєстрував випуск — Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку, номінальною вартістю 0,01 грн. у кількості 2000000 штук, форма існування — , фор-
ма випуску — , загальною номінальною вартістю 20000 грн. Процентна ставка за облігаці-
ями складає 1%. Термін виплати процентів — 22.07.2013. Дата погашення облігацій — 
22.07.2013 року. Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку 
цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення 
інвестицій залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі — продажу цих 
цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емі-
тент здійснив відкрите розміщення ЦП.

Випуск зареєстровано 17.04.2002 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 
33/2/02, орган, що зареєстрував випуск — Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку, номінальною вартістю 0,01 грн. у кількості 2000000 штук, форма існування — , фор-
ма випуску — , загальною номінальною вартістю 20000 грн. Процентна ставка за облігаці-
ями складає 1%. Термін виплати процентів — 23.07.2013. Дата погашення облігацій — 
23.07.2013 року. Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку 
цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення 
інвестицій залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі — продажу цих 
цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емі-
тент здійснив відкрите розміщення ЦП.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку 

емітента:
ТОВ «М.Р.Аудит» (код за ЄДРПОУ — 37569947), організаційно-правова форма: Товари-

ство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Місцезнаходження: вул..Нижній Вал 13/15, Київ, д/н, 
м. Київ, 04071. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності АБ №001414, що видана: 
ДКЦПФР 28.04.2011 року. Контактний телефон: (044) 361-79-48, факс: 361-79-48. Осно-
вний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. 
Компанія ТОВ «М.Р.Аудит» надає емітенту послуги щодо аудиту фінансової звітності емі-
тента.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Ми висловлюємо умовно-позитивну думку вiдповiдно дiйсного фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi Товариства. На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно 
вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «СОКРАТ КАПІТАЛ» станом на 31 грудня 2012 р., також результати його дiяльностi 
за 2012 р., згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку i вiдповiдають ви-
могам закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 
16.07.1999р. №996-XIV. 

В цiлому, проведений аналiз показникiв фiнансової звiтностi дає можливiсть характе-
ризувати економiчний стан Товариства як задовільний.

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
«Конотопський завод по ремонту дизель-потягiв»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента
41606,Сумська обл. Конотопський район, м. Конотоп, пл. Новiкова, буд. 8
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
30640216
1.5. Міжміський код та телефон емітента
(05447) 6-00-43
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
ААБ №784250
1.7. Дата державної реєстрації
28.04.2001
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації
30640216.smida.gov.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства
(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6493.5 6950.9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5301.5 5529.6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1089.7 1149.5
Сумарна дебіторська заборгованість 78.6 269.7
Грошові кошти та їх еквіваленти 23.7 1.8
Власний капітал -18128.7 -17619.1
Статутний капітал 29724.0 29724.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -47874.7 -47363.1
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 24622.2 24570.0
Чистий прибуток (збиток) -556.7 -564.8
Вартість чистих активів -18128.7 -17619.1

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Ухвалою Господарського суду Сумської області в справі №6/177-08 від 30.03.2009 р. 

було припинено повноваження органів управління емітента.
Інформація про посадових осіб емітента.
Арбiтражний керуючий санацiєю — Поляков Сергiй Миколайович 
Головний бухгалтер — Крапива Олена Вiкторiвна 
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
Мiнiстерство транспорту i зв'язку України. Код за ЄДРПОУ- 00017584.Місцезнаходжен-

ня:01135 м. Київ , проспект Перемоги,14 . Усього — 0 %
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції:
Дата реєстрації випуску — 17.07.2003.Номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 

339/1/03. Найменування органу, що зареєстрував випуск : Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку. Міжнародний ідентифікаційний номер: ИА 1800761009. Тип цінного 
паперу — акція проста іменна. Форма існування — документарні іменні. Номінальна вар-
тість — 1.00 грн. Кількість — 29724000 шт. Загальна номінальна вартість — 29724000 грн. 
Частка у статутному капіталі(у відсотках)-100 %. Лістинг відсутній.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Змін не відбувалось.
6. Інформація про загальні збори
Загальні збори не проводились:відповідно до ст.. 18 Закону України про банкрутство 

повноваження органів управління(в т.ч. і загальних зборів) перейшли до керуючого сана-
цією.

7. Інформація про дивіденди
Дивіденти не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудит фінансової звітності проведено згідно умов договору від 05 лютого 2012 року 

ТОВ «Аудиторська фірма «Адрем»(св.№4529 про внесення до реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів).

Товариство не займається діяльність по ремонту і технічному обслуговуванню тран-
спортних засобів, який передбачений статутом, і відновлення даного виду діяльності това-
риством не можливо, так як виробничі потужності передані кредиторам, згідно Мирової 
угоди від 23.02.2006 року по справі №12/44-04, затвердженою Господарським судом Сум-
ської області , а також втрачено кадровий потенціал. 

Статутний фонд після відчуження майна залишився незмінний- 29 724 тис.грн. Чисті 
активи товариства станом на 31.12.2012 становлять «-» 18 286,3 тис. грн. Слід відзначити, 
що чисті активи є нижчими за Статутний капітал. Таким чином , вартість чистих активів то-
вариства не відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України. 

На даний час відповідно до рішення Господарського суду Сумської області підприємство 
перебуває у процедурі санації. План санації на дату підписання аудиторського висновку зна-
ходився на затверджені у Фонді державного майна. Фінансова звітність суб’єкта малого 
підприємництва складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.Ми 
вважаємо, що управлінський персонал використовує припущення про безперервність ді-
яльності товариства на основі останніх років без врахування здійснення товариством осно-
вного виду діяльності. На даний час товариство отримує дохід від здавання в оренду майна. 
Розроблений план санації надасть можливість у майбутньому розпочати основну діяльність 
товариства та відновити роботу. Проте фінансовий аналіз діяльності емітента свідчить про 
невизначеність щодо подальшої безперервної діяльності товариства.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
24.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується на сторінці 
30640216.smida.gov.ua, 24.04.2013.

10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та ви-

знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Арбiтражний керуючий санацiєю Поляков Сергiй Миколайович

(підпис) (прізвище та ініціали 
керівника)

М.П. 24.04.2013
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНОТОПСЬКИй ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ДИЗЕЛЬПОТЯГIВ»

Річна інформація емітентів,  
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 

акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, за 2012 рік

1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне товариство 
«Новокаховська пересувна механізована колона № 157»

2. Код за ЄДРПОУ емітента — 01352801
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію -
http://pratpmk157.jimdo.com/ 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 157»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА БУДIВНИЦТВО»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Будiвельнi 

матерiали та будiвництво»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01235047
1.4. Місцезнаходження емітента: Дніпропетровська , Баглiйський, 51900, 

м. Днiпродзержинськ, вул.Дорожна, 64
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (0569)58-84-24
1.6. Електронна поштова адреса: vatbmb@gmail.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://01235047.smida.gov.ua/
1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
2.1. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Будівельні матеріали та 

будівництво» 23.04.2013р. прийнято рішення про звільнення голови правління Скирди Ві-
талія Максимовича. Підставою звільнення та внесення змін до персонального складу поса-
дових осіб є закінчення строку повноважень. Особа не дала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Володіє часткою у статутному капіталі емітента — 51,672%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: з 16.05.2008р. 

2.2. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Будівельні матеріали та 
будівництво» 23.04.2013р. прийнято рішення про звільнення члена правління Пільгуй Інни 
Володимирівни. Підставою звільнення та внесення змін до персонального складу посадових 
осіб є закінчення строку повноважень. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Володіє часткою у статутному капіталі емітента — 0,0018%. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 16.05.2008р. 

2.3. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Будівельні матеріали та 
будівництво» 23.04.2013р. прийнято рішення про звільнення члена правління Коломоєць 
Ніни Іллівни. Підставою звільнення та внесення змін до персонального складу посадових 
осіб є закінчення строку повноважень. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Володіє часткою у статутному капіталі емітента — 0,28%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
16.05.2008р. 

2.4. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Будівельні матеріали та 
будівництво» 23.04.2013р. прийнято рішення про звільнення члена правління Ревенко Віта-
лія Миколайовича. Підставою звільнення та внесення змін до персонального складу посадо-
вих осіб є закінчення строку повноважень. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Володіє часткою у статутному капіталі емітента — 0,0137%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: з 16.05.2008р. 

2.5. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Будівельні матеріали та 
будівництво» 23.04.2013р. прийнято рішення про звільнення члена правління Гемонової 
Олени Леонидівни. Підставою звільнення та внесення змін до персонального складу поса-
дових осіб є закінчення строку повноважень. Особа не дала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 16.05.2008р. 

2.6. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Будівельні матеріали та 
будівництво» 23.04.2013р. прийнято рішення про призначення голови правління Скирди Ві-
талія Максимовича. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Володіє част-
кою у статутному капіталі емітента — 51,672%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Строк, на який призначено особу — 5 років. Інші посади, які обіймала 
ця особа протягом своєї діяльності — директор заводу залізобетонних виробів Мінважбуду, 
керуючий трестом «Залізобетонбуддеталь», заступник начальника Головкустанайбуду Мін-
важбуду Казахської РСР,директор ВО «Дніпродзержинськзалізобетон».

2.7. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Будівельні матеріали та 
будівництво» 23.04.2013р. прийнято рішення про призначення члена правління Пільгуй Інни 
Володимирівни. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Володіє часткою 
у статутному капіталі емітента — 0,0018%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності- начальник 
планового відділу, заступник директора по фінансово-економічним питанням ПАТ «Буді-
вельні матеріали та будівництво».

2.8. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Будівельні матеріали та 
будівництво» 23.04.2013р. прийнято рішення про призначення члена правління Коломоєць 
Ніни Іллівни. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Володіє часткою у 
статутному капіталі емітента — 0,28%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності- начальник лабо-
раторії, заступник директора по якості ПАТ «Будівельні матеріали та будівництво».

2.9. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Будівельні матеріали та бу-
дівництво» 23.04.2013р. прийнято рішення про призначення члена правління Гемонової Олени 
Леонідівни. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності- юрист ПАТ «Дніпроазот».

2.10. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Будівельні матеріали та 
будівництво» 23.04.2013р. прийнято рішення про призначення члена правління Зайцевої 
Лариси Тимофіївни. Особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Володіє 
часткою у статутному капіталі емітента — 0,0009%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності- голо-
вний бухгалтер ПАТ «Будівельні матеріали та будівництво».

3.Підпис.
Голова правління Скирда Віталій Максимович підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАМIНЬКАШИРСЬКЕ РЕМОНТНОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО»

Річна інформація емітентів,  
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,  

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента — Приватне акцiонерне товариство «Камiнь-
Каширське ремонтно-транспортне пiдприємство»

2. Код за ЄДРПОУ емітента — 03569232
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-

формацію — 03569232.infosite.com.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СУМСЬКА АВТОБАЗА № 1»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Сумська автобаза № 1»
1.2. Організаційноправова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05290570
1.4. Місцезнаходження: 40007, м. Суми, вул. Воєводіна, 16
1.5. Міжміський код та телефон, факс: 0542 640-989
1.6. Електронна поштова адреса: avtobaza1_sumy@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації http://05290570.infosite.com.ua/
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

2. Текст оголошення:
22.04.2013 р. рішенням Наглядової ради (Протокол засідання наглядової ради № 2 від 

22.04.2013 р.) прийнято рішення 
Звільнено:
- Гузенко Василя Григоровича з посади Голови Наглядової ради. (паспорт МА 001332 

виданий 22.06.1995р. Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сум. обл.). Акціями Товариства не 
володіє.. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Катькало Надiю Володимирiвну з посади головного бухгалтера( паспорт МА 214866 
виданий 29.11.1996. Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сум. обл.). Акціями Товариства не 
володіє.. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Термін перебування на посаді 11 місяців. Посада «головного бухгалтера» вакантна.

Призначено :
- Лапіна Валерія Івановича на посаду Голови Наглядової ради (паспорт МА 437222, ви-

даний 12.01.1998р. Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сум. обл.). Володіє акціями товари-
ства — 2000 шт. Стаж керівної роботи 24 роки. Попередні посади: ПВ КП «Фарбохім», ди-
ректор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Гузенко Василя Григоровича заступником Голови Наглядової ради (паспорт МА 001332 
виданий 22.06.1995р. Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сум. обл.). Акціями Товариства не 
володіє.. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Биченко Віталія Герасимовича секретарем Наглядової ради ( паспорт МА 07581, вида-
ний 17.01.2006р.Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сум. обл.) Володіє акціями товариства — 
2000 шт. Попередні посади: водій ПАТ «Сумська автобаза №1».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідом-
лення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Директор  Шевченко В.І.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АТОМ»

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення  

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Атом»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 25163708

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.atom.poltava.ua
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя 

«ЮНIВЕС»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство 1.3. Міс-

цезнаходження емітента м. Київ , Голосiївський, 03680, м. Київ, вул. Червоноармiйська 72 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32638319 1.5. Міжміський код та телефон 
емітента 0442068430 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента А01 
№373318 1.7. Дата державної реєстрації 09.09.2003 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.unives.com.ua

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

звітний попередній
Усього активів 55249.3 53301.5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16.7 20.3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 127.4 75.1
Сумарна дебіторська заборгованість 3843.2 2302.2
Грошові кошти та їх еквіваленти 18329.7 25846.3
Власний капітал 42011.1 41735.6
Статутний капітал 25000 25000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15194.4 14918.9
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 791.8 1208.5
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.00000000 0.00000000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0.00000000 0.00000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів 
власних випусків протягом періоду 
Вартість чистих активів 42011.1 41735.6

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Генеральний директор — керує роботою та поточною дiяльнiстю Товариства, забез-

печуючи прибутковiсть його дiяльностi та соцiально-економiчний розвиток (крiм питань, 
що згiдно з законодавством та статутом належать до компетенцiї Загальних зборiв 
Акцiонерiв або Наглядової ради); несе вiдповiдальнiсть за заподiяну ним Товариству шкоду 
вiдповiдно до чинного законодавства України; повинен зберiгати комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю стосовно дiяльностi Товариства i несе за її розголошення 
вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства України. Генеральний директор має пра-
во: — без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси в усiх устано-
вах, пiдприємствах, органiзацiях, органах влади та управлiння, а також у взаємовiдносинах 
з фiзичними особами як на територiї Українi, так i за її межами; — розпоряджатися майном 
Товариства i використовувати грошовi та iншi активи Товариства одноособово чи за пого-
дженням iз Наглядовою радою у випадках, передбачених Статутом Товариства; — вести 
переговори та укладати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, в тому числi 
зовнiшньоекономiчнi, за погодженням iз Наглядовою радою у випадках, передбачених 
Статутом Товариства; — приймати рiшення та здiйснювати необхiднi заходи щодо участi 
Товариства в iнших юридичних особах, об'єднаннях та органiзацiях; — видавати довiреностi 
робiтникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам; — призначати керiвникiв 
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, а також визначати умови оплати працi посадових 
осiб дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства за пого-
дженням iз Наглядовою радою; — схвалювати поточнi плани дiяльностi Товариства та за-
ходи, необхiднi для вирiшення його завдань; — приймати на роботу та звiльняти з роботи 
працiвникiв Товариства, визначати умови їх оплати, накладати на них стягнення, 
передбаченi чинним законодавством України; — приймати рiшення про вiдрядження 
працiвникiв Товариства, у тому числi й за межi України; — давати розпорядження та ви-
давати накази, обов'язковi для виконання всiма найнятими працiвниками Товариства; — 
здiйснювати iншi дiї, що належать до його компетенцiї та дозволенi чинним законодав-
ством України, окрiм тих, що згiдно зi Статутом належать до компетенцiї Загальних зборiв, 
Наглядової ради як колегiального органу. Генеральний директор зобов'язаний: — дотри-
муватися чинного законодавства та Статуту Товариства; — забезпечувати виконання 
планiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; — забезпечувати зберiгання та 
ефективне розпорядження майном Товариства; — забезпечувати своєчасну сплату 
податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв до бюджету, здачу звiтностi та адмiнiстративних 

даних; — контролювати роботу i забезпечувати ефективну взаємодiю пiдроздiлiв Товари-
ства; — здiйснювати заходи щодо охорони комерцiйної таємницi Товариства ; — 
здiйснювати iншi обов'язки, пов'язанi з реалiзацiєю його компетенцiї. Наглядова рада — 
до компетенцiї Наглядової ради (складає 3 особи) належить: визначення напрямкiв 
дiяльностi Товариства, затвердження правил, процедур, визначення органiзацiйної струк-
тури Товариства; визначення умов працi посадових осiб; вирiшення питань про придбання 
власних акцiй; здiйснення контролю за дiями Генерального директора; здiйснення iнших 
повноважень за Статутом. Контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння та здiйснює захист 
прав Акцiонерiв. Рiшення Наглядової ради приймаються бiльшiстю голосiв присутнiх на 
засiданнi її членiв. Ревiзiйна комiся — контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
Товариства. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загаль-
ним зборам Акцiонерiв Товариства або Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя приймає рiшення 
бiльшiстю голосiв своїх членiв.

Інформація про посадових осіб емітента. 
Генеральний директор — Донець Сергiй Iванович (код 835781); Член Наглядової 

ради — Шлендер Олександр Леонiдович (код 129171); Голова Ревiзiйної комiсiї — Огане-
сян Лiана Санасарiвна (код 014332);

Член Наглядової ради — Кальф Ганна Валентинiвна (код 003684); Головний бухгал-
тер — Клєвакiна Наталiя Валентинiвна (код 442837); Член Ревiзiйної комiсiї — Пачковська 
Наталiя Павлiвна (код 007167);

Голова Наглядової ради — Кузнєцов Олександр Анатолiйович (код 004633);
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРОМИСЛОВI ФIНАНСИ» (код 

за ЕДРПОУ 25218409) — 0.00 %. 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ТЕХРЕСУРСИ» (код за ЕДРПОУ 30719652) — 0.00 %. 3. ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ФОНД ВЗАЄМНИХ ГАРАНТIЙ» (код за ЕДРПОУ 25486883) — 0.00 %. Усього — 
0.000000000000 %

4. Інформація про цінні папери емітента
Код — UA4000149611, Акція проста бездокументарна іменна, номінальна вартість — 

25.000 грн., кількість — 1000000 шт. Випуск було переведено в бездокументарну форму 
iснування 26.11.2012р. Факти лістингу/делістингу відсутні.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 
у депозитарній системі України

Випуск акцiї було переведено в бездокументарну форму iснування та передано гло-
бальний сертифiкат до Нацiонального депозитарiю України 26.11.2012р.

6. Інформація про загальні збори
Вид — чергові 17.04.12 Кворум зборів 100%
7. Інформація про дивіденди
Дивiденди не нараховувались та не сплачувались за 2012 рік.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Приватним підприємством «Аудиторською фірмою «Синтез-Аудит-Фінанс», яка діє на 

підставі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за №1372, 
виданого рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, подовженого 
рішенням Аудиторської палати України № 224/3 від 23 грудня 2010 року, дійсне до 
23.12.2015 року. Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами 
аудиту. Ці стандарти зобов'язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську пере-
вірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять 
суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтвер-
джують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає 
також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оці-
нок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансо-
вих звітів. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану 
підставу для висловлення думки аудитора. На нашу думку, фінансові звіти справедливо та 
достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 р., його 
фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог 
чинного законодавства. 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
24.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується www.unives.com.ua, 
24.04.2013

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор  Донець Сергiй Iванович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮНIВЕС»

Річна інформація емітентів,  
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 

акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, за 2012 рік

1. Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА «ЖИТТЯ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента — 32736219

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію — www.uiglife.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА «ЖИТТЯ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ 

«ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35973723;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 735-01-17;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка серії АБ №721135;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 22.07.2008 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.chumash.com.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 30000000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 56057 50154
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12 2
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість  0  2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1002 52
Власний капітал 50203 50154
Статутний капітал 30000 30000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11 14
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 5854 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000067 0.000100
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000067 0.000100

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 30000000 30000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -
 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 50203 50154
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова 
рада, Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління - Леонтюк Володимир 
Олегович, Головний бухгалтер - Лейбиченко Ольга Анатоліївна, Голова Наглядової ради Рома-
нюк Олексій Іванович, Член Наглядової ради - Четверик Тетяна Анатоліївна, Член Наглядової 
ради - Козієнко Олександр Сергійович, Ревізор - Должковий Олександр Сергійович. Засно-
вники товариства: ТОВ «ІНЕТ-СЕРВІС».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 30 000 000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 22.03.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 2012 
рік – усього 29 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 9 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-
сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗА-
ЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ». Адресовано: керівництву та 
акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧУМАЦЬКИЙ 
ШЛЯХ». Основні відомості про аудиторську фірму. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене 
найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реє-
стру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України 
№244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержин-
ського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит попередньої 
фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧУМАЦЬ-
КИЙ ШЛЯХ» (надалі по тексту - Товариство) що додається, яка складається з балансу станом 
на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та 
власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих 
принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив 
переходу з попередньо застосованих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на Між-
народні стандарти фінансової звітності (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). 
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 
описаної у примітці 3 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на 
застосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), як того вимагає 

МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність складена з метою 
формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при 
підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням мож-
ливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть 
використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 
Перевірку проведено в період з 01.04.2013 р. по 08.04.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н 
від 01.04.2013 р. до договору №11/12 - ЧШ від 28.12.2011 р. Для проведення аудиторської 
перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відповідальність управлін-
ського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський персонал несе відпові-
дальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концепту-
альною основою спеціального призначення, описаною в примітці 3. Управлінський персонал 
також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудиторів Нашою відповідальністю є ви-
словлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведено-
го нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих ви-
кривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур зале-
жить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, ауди-
тор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господа-
рювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які від-
повідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних 
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та 
оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали до-
статні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтерський облік 
в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансової звітнос-
ті (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на роз-
криття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування економічних 
показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Попередня фінансова звітність була 
підготовлена на основі принципу історичної вартості, а також на основi припущення щодо 
безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело до суттєвих 
змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані фінансово – господар-
ської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що наведена у звітності та При-
мітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального при-
значення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльності, не створює 
резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформація за видами 
зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу думку, розкрита відповідно 
до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - в 
Товаристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не 
створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 
«Виплати працівникам». Інформація про власний капітал Товариства, що наведена у звітності 
і Примітках 8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до Установчих документів та концепту-
альної основи спеціального призначення. Сума статутного капіталу Товариства складає 
30000000, 00 грн. (Тридцять мільйонів грн. 00 коп.), який розподілено на 30000000 (Тридцять 
мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна грн. 00 коп.). На нашу 
думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статут-
ного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено 
достовірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 
«Звіт про фінансові результати» і Примітках 12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступного: - порівняльна ін-
формація стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, 
відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини пе-
реходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними 
паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий 
результат це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, 
що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, 
а також про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних 
пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної дум-
ки: Ми звертаємо увагу на те, що попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за 
формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», 
«Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», 
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням 
норм МСФЗ якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних 
перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 
31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтер-
ського обліку, на початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінан-
совий стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові результати та 
рух грошових коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Укра-
їні. Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської 
заборгованості. Обліковою політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на 
виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату 
відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змо-
гли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегува-
тись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фі-
нансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, попередня 
фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке йдеться у вищенаведено-
му параграфі, складена відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, опи-
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ 

«ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35973723;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 735-01-17;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка серії АБ №721135;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 22.07.2008 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.chumash.com.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 30000000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 56057 50154
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12 2
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість  0  2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1002 52
Власний капітал 50203 50154
Статутний капітал 30000 30000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11 14
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 5854 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000067 0.000100
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000067 0.000100

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 30000000 30000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -
 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 50203 50154
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова 
рада, Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління - Леонтюк Володимир 
Олегович, Головний бухгалтер - Лейбиченко Ольга Анатоліївна, Голова Наглядової ради Рома-
нюк Олексій Іванович, Член Наглядової ради - Четверик Тетяна Анатоліївна, Член Наглядової 
ради - Козієнко Олександр Сергійович, Ревізор - Должковий Олександр Сергійович. Засно-
вники товариства: ТОВ «ІНЕТ-СЕРВІС».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 30 000 000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 22.03.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 2012 
рік – усього 29 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 9 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-
сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗА-
ЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ». Адресовано: керівництву та 
акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧУМАЦЬКИЙ 
ШЛЯХ». Основні відомості про аудиторську фірму. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене 
найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реє-
стру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України 
№244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержин-
ського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит попередньої 
фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧУМАЦЬ-
КИЙ ШЛЯХ» (надалі по тексту - Товариство) що додається, яка складається з балансу станом 
на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та 
власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих 
принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив 
переходу з попередньо застосованих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на Між-
народні стандарти фінансової звітності (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). 
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 
описаної у примітці 3 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на 
застосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), як того вимагає 

МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність складена з метою 
формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при 
підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням мож-
ливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть 
використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 
Перевірку проведено в період з 01.04.2013 р. по 08.04.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н 
від 01.04.2013 р. до договору №11/12 - ЧШ від 28.12.2011 р. Для проведення аудиторської 
перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відповідальність управлін-
ського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський персонал несе відпові-
дальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концепту-
альною основою спеціального призначення, описаною в примітці 3. Управлінський персонал 
також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудиторів Нашою відповідальністю є ви-
словлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведено-
го нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих ви-
кривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур зале-
жить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, ауди-
тор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господа-
рювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які від-
повідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних 
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та 
оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали до-
статні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтерський облік 
в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансової звітнос-
ті (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на роз-
криття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування економічних 
показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Попередня фінансова звітність була 
підготовлена на основі принципу історичної вартості, а також на основi припущення щодо 
безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело до суттєвих 
змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані фінансово – господар-
ської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що наведена у звітності та При-
мітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального при-
значення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльності, не створює 
резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформація за видами 
зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу думку, розкрита відповідно 
до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - в 
Товаристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не 
створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 
«Виплати працівникам». Інформація про власний капітал Товариства, що наведена у звітності 
і Примітках 8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до Установчих документів та концепту-
альної основи спеціального призначення. Сума статутного капіталу Товариства складає 
30000000, 00 грн. (Тридцять мільйонів грн. 00 коп.), який розподілено на 30000000 (Тридцять 
мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна грн. 00 коп.). На нашу 
думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статут-
ного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено 
достовірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 
«Звіт про фінансові результати» і Примітках 12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступного: - порівняльна ін-
формація стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, 
відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини пе-
реходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними 
паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий 
результат це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, 
що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, 
а також про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних 
пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної дум-
ки: Ми звертаємо увагу на те, що попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за 
формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», 
«Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», 
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням 
норм МСФЗ якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних 
перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 
31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтер-
ського обліку, на початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінан-
совий стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові результати та 
рух грошових коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Укра-
їні. Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської 
заборгованості. Обліковою політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на 
виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату 
відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змо-
гли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегува-
тись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фі-
нансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, попередня 
фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке йдеться у вищенаведено-
му параграфі, складена відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, опи-

саної в примітці 3, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та 
тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, бу-
дуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансо-
вої звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки стосовно 
фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а 
саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на діяльність Товари-
ства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної валюти). Річна фінан-
сова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу 
умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить поси-
лання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у 
майбутньому. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо 
увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Балан-
си (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про су-
купний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні при-
мітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може 
забезпечити достовірне відображення фінансового стану Товариства, результатів його опе-
раційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована 
щодо цього питання. Попередню фінансову звітність Товариства було складено в процесі 
зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звіт-
ність Товариства може бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок 
(звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою 
статутного капіталу виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітно-
го періоду складає – 50 154 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного 
періоду складає – 30 000 тис. грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує 
суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 
Цивільного кодексу України. Підпис аудитора: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора Украї-
ни А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку 
(звіту незалежного аудитора): «08» квітня 2013 року. Підпис керівника аудиторської фірми: 
Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 
16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації: Емітент розкрив повний текст річної інформації в 
Електронній системі комплексного розкриття інформації 19.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. 
на власному веб-сайті www.chumash.com.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
chumash.com.ua/wp-content/uploads/file/chumash_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління- Леонтюк Володимир Олегович.
25.04.2013 р.

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВИЙ 

СТАНДАРТ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця 

Винокурова, будинок 5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35496453;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 735-01-16;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка Серії ААБ № 185933;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 01.11.2007 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.fst.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 50800000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.

Усього активів 50842 50816

Основні засоби (за залишковою вартістю) 25 14

Довгострокові фінансові інвестиції  0 0

Запаси  0  0

Сумарна дебіторська заборгованість 639 2

Грошові кошти та їх еквіваленти 1497 42

Власний капітал 50804 50805

Статутний капітал 50800 50800

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 4

Довгострокові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 38 11

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000015 0.000005

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000015 0.000005

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 203200000 203200000

Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -

 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 50804 50805
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова 
рада, Директор, Ревізор. Посадові особи товариства: Директор Верхоробiн Вадим Олексан-
дрович, Головний бухгалтер - Рязанова Надія Павлівна, Голова Наглядової ради Савлук Крис-
тина Володимирiвна, Член Наглядової ради - Романюк Тетяна Валеріївна, Член Наглядової 
ради Баранник Сергiй Васильович, Ревізор - Чумак Павло Романович. Засновники товариства: 
ЗАТ «Рiелтi Груп», ЗАТ «Фiнансист Девелопмент».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 203 200 000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 27.02.2012 р. проведено Річні загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 2012 
рік – усього 39 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 9 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата ви-
никнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн) 

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних) 

Дата погашення 

Зобов’язання за 
цінними паперами 

Х 11 Х Х 

у тому числі: 
за векселями (всього) Х 11 Х Х 

01.06.2011 р. 11 0 01.06.2014 р. 
Усього зобов’язань Х  11 Х Х 

 За результатами звітного року у товариства відсутні зобов’язання за кредитами банків, за 
цінними паперами - облігаціями, фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові 
зобов’язання, Фінансова допомога на зворотній основ, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітнос-

ті за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ» Адре-
совано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСО-
ВИЙ СТАНДАРТ». Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – 
ДНІПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д» Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво 
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4491, видане рішенням Ауди-
торської палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпро-
петровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми 
провели аудиторську перевірку фінансових звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ» (надалі по тексту - Товариство), що включає: Баланс ста-
ном на 31.12.2012 р., Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про 
власний капітал, складені за рік, що минув на зазначену дату, а також стислий виклад сут-
тєвих аспектів облікової політики та інших пояснювальних Приміток, які додаються. Пере-
вірку проведено в період з 05.02.2013 р. по 11.02.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н 
від 05.02.2013 р. до договору №11/12 - ФТ від 23.12.2011 р. Для проведення аудиторської 
перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація про фінансово-господар-
ську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відповідальність 
управлінського персоналу Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за під-
готовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до вимог чин-
ного законодавства України, а також Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжна-
родних стандартів бухгалтерського обліку, Тлумачень Комітета по роз’ясненням 
міжнародної фінансової звітності (надалі по тексту – Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, або МСФЗ). Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впро-
вадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного 
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 
або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оці-
нок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудиторів Нашою відповідальністю є 
висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської пере-
вірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контр-
олю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупних послуг видання 2010 
року, які затверджені в Україні в якості національних стандартів аудиту. Ці стандарти вима-
гають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання ау-
диторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не 
містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Аудит передбачає вико-
нання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у 
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку 
ризиків суттєвих викривлень. Аудит включає також оцінку відповідності використання об-
лікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та 
загального представлення фінансових звітів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відпо-



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРМЕДІАІНВЕСТ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРМЕДІАІНВЕСТ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21-к;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36346918;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 788-22-49;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка серії АБ № 721144;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 18.02.2009 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.ukrmediainvest.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 28000000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 58486 50058
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14 3
Довгострокові фінансові інвестиції  0  0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість  0  0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1135 48
Власний капітал 50272 50058
Статутний капітал 28000 28000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9 10
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 8214 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000009 0.000009
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000009 0.000009

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 112000000 112000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -
 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 50272 50058

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядо-

ва рада, Голова Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління Риндін 
Олександр Олександрович, Головний бухгалтер - Савлук Кристина Володимирівна, Голова 
Наглядової ради Леонтюк Володимир Олегович, Член Наглядової ради - Верхоробін Вадим 
Олександрович, Член Наглядової ради - Різник Ігор Миколайович, Ревізор - Потапенко Те-
тяна Юріївна. Засновники товариства: Дочiрне пiдприємство «Укрбiзнесконсалт», Приватна 
акцiонерна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю» Юнiкон Девелопментс ЛТД»

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції 
Іменні прості. Загальна кількість акцій – 112000000 шт. – розміщені повністю. Акції товариства 
внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 22.03.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 2012 
рік – усього 29 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 9 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-
сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗА-
ЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕДІАІНВЕСТ». Адресовано: керівництву та акціонерам ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕДІАІНВЕСТ». Основні відомості про 
аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; 
Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 
№ 4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнахо-
дження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В. Телефон 
(факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕДІАІНВЕСТ» (надалі по тексту - Товариство) що дода-
ється, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фі-
нансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією да-
тою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, 

відні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтерський облік в Товари-
стві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на роз-
криття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування економіч-
них показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Прийняття нових стандартів і 
інтерпретацій не привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який 
відображає дані фінансово – господарської діяльності Товариства. Розкриття інформації за 
видами активів, що наведена у Примітках 5 - 7, на нашу думку подано у відповідності до 
вимог МСФЗ, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльності, не ство-
рює резерв сумнівних боргів. Розкриття інформації за видами зобов’язань, що наведена у 
Примітках 10 -11, на нашу думку подано у відповідності до вимог МСФЗ, за винятком на-
ступних обставин: в Товаристві не створюються забезпечення та резерви, зокрема не ство-
рено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Ви-
плати працівникам». Розкриття інформації про власний капітал Товариства у Примітках 8 
- 9 в усіх суттєвих аспектах відповідає установчим документам та вимогам МСФЗ. Розмір 
статутного капіталу Товариства складає 50 800 000, 00 грн. (П’ятдесят п’ять мільйонів ві-
сімсот тисяч грн. 00 коп.), який розподілено на 203 200 000 (Двісті три мільйони двісті ти-
сяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (Двадцять п’ять копійок) кожна. 
На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством 
обсяги Статутного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством термі-
ни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що наведена 
у формі №2 «Звіт про фінансові результати») і Примітках 12-13, на нашу думку, подано у 
відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступного: - порівняльна інформація стосовно 
доходів, витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена за По-
ложеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ 
тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними паперами необ-
хідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це 
не мало впливу); - в звітності не відображено суму нарахованого поточного податку на при-
буток, який за звітний рік (згідно декларації з податку на прибуток) склав 655 грн. На нашу 
думку, твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду Товари-
ство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями – наведено достовірно. Також, твер-
дження управлінського персоналу про те, що станом на звітну дату Товариство не має в 
управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для ви-
словлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що фiнансову звiтнiсть 
Товариства складено за формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтер-
ського обліку 2. «Баланс», 3. «Звіт про фінансові результати», 4. «Звіт про рух грошових 
коштів», 5. «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністерства фінансів 
України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних 
перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 
31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтер-
ського обліку, на початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фі-

нансовий стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові результа-
ти та рух грошових коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
в Україні. Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема резерв забезпе-
чення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам», 
а також в звітності не відображено суму поточного податку на прибуток. У зв’язку з цим ми 
не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би 
корегуватись на суму цих резервів та невідображеного податку. Висловлення умовно – по-
зитивної думки щодо фінансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, 
на нашу думку, фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке йдеться 
у вищенаведеному параграфі, у всіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий 
стан Товариства на 31.12.2012 р., фінансові результати, рух грошових коштів і власного 
капіталу за рік, який закінчився на зазначену дату, у відповідності до вимог законодавства 
України та вибраної концептуальної основи. Надана до перевірки фінансова звітність Това-
риства складена, в основному, у відповідності до вибраної концептуальної основи – МСФЗ, 
згідно з даними регістрів бухгалтерського обліку та виконана у повному обсязі. Не змінюю-
чи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення ді-
яльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може 
впливати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість на-
ціональної валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським 
персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан 
Товариства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло 
продовжувати свою діяльність у майбутньому. При порівнянні вартості чистих активів з су-
мою статутного капіталу виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець 
звітного періоду складає – 50 805 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець 
звітного періоду складає – 50 800 тис. грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів 
перевищує суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства, а саме: частині 
3 статті 155 Цивільного кодексу України. Підпис аудитора: Сорока О.М. (Сертифікат аудито-
ра України від 28.04.2011 р. № 006805, чинний до 28.04.2016 р.) Дата аудиторського висно-
вку (звіту незалежного аудитора): «11» лютого 2013 року. Адреса аудиторської фірми: 
49027, м. Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, буд. 33-В Підпис керівника аудитор-
ської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, 
чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації: Емітент розкрив повний текст річної інформації 
в Електронній системі комплексного розкриття інформації 25.03.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 25.03.2013 р. на 
власному веб-сайті www.fst.dp.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.fst.dp.ua/wp-
content/uploads/file/fst_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Директор Верхоробiн Вадим Олександрович
25.03.2013 р.
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРМЕДІАІНВЕСТ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРМЕДІАІНВЕСТ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21-к;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36346918;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 788-22-49;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка серії АБ № 721144;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 18.02.2009 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.ukrmediainvest.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 28000000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 58486 50058
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14 3
Довгострокові фінансові інвестиції  0  0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість  0  0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1135 48
Власний капітал 50272 50058
Статутний капітал 28000 28000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9 10
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 8214 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000009 0.000009
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000009 0.000009

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 112000000 112000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -
 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 50272 50058

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядо-

ва рада, Голова Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління Риндін 
Олександр Олександрович, Головний бухгалтер - Савлук Кристина Володимирівна, Голова 
Наглядової ради Леонтюк Володимир Олегович, Член Наглядової ради - Верхоробін Вадим 
Олександрович, Член Наглядової ради - Різник Ігор Миколайович, Ревізор - Потапенко Те-
тяна Юріївна. Засновники товариства: Дочiрне пiдприємство «Укрбiзнесконсалт», Приватна 
акцiонерна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю» Юнiкон Девелопментс ЛТД»

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції 
Іменні прості. Загальна кількість акцій – 112000000 шт. – розміщені повністю. Акції товариства 
внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 22.03.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 2012 
рік – усього 29 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 9 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-
сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗА-
ЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕДІАІНВЕСТ». Адресовано: керівництву та акціонерам ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕДІАІНВЕСТ». Основні відомості про 
аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; 
Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 
№ 4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнахо-
дження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В. Телефон 
(факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕДІАІНВЕСТ» (надалі по тексту - Товариство) що дода-
ється, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фі-
нансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією да-
тою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, 

відні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтерський облік в Товари-
стві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на роз-
криття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування економіч-
них показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Прийняття нових стандартів і 
інтерпретацій не привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який 
відображає дані фінансово – господарської діяльності Товариства. Розкриття інформації за 
видами активів, що наведена у Примітках 5 - 7, на нашу думку подано у відповідності до 
вимог МСФЗ, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльності, не ство-
рює резерв сумнівних боргів. Розкриття інформації за видами зобов’язань, що наведена у 
Примітках 10 -11, на нашу думку подано у відповідності до вимог МСФЗ, за винятком на-
ступних обставин: в Товаристві не створюються забезпечення та резерви, зокрема не ство-
рено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Ви-
плати працівникам». Розкриття інформації про власний капітал Товариства у Примітках 8 
- 9 в усіх суттєвих аспектах відповідає установчим документам та вимогам МСФЗ. Розмір 
статутного капіталу Товариства складає 50 800 000, 00 грн. (П’ятдесят п’ять мільйонів ві-
сімсот тисяч грн. 00 коп.), який розподілено на 203 200 000 (Двісті три мільйони двісті ти-
сяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (Двадцять п’ять копійок) кожна. 
На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством 
обсяги Статутного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством термі-
ни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що наведена 
у формі №2 «Звіт про фінансові результати») і Примітках 12-13, на нашу думку, подано у 
відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступного: - порівняльна інформація стосовно 
доходів, витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена за По-
ложеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ 
тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними паперами необ-
хідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це 
не мало впливу); - в звітності не відображено суму нарахованого поточного податку на при-
буток, який за звітний рік (згідно декларації з податку на прибуток) склав 655 грн. На нашу 
думку, твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду Товари-
ство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями – наведено достовірно. Також, твер-
дження управлінського персоналу про те, що станом на звітну дату Товариство не має в 
управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для ви-
словлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що фiнансову звiтнiсть 
Товариства складено за формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтер-
ського обліку 2. «Баланс», 3. «Звіт про фінансові результати», 4. «Звіт про рух грошових 
коштів», 5. «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністерства фінансів 
України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних 
перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 
31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтер-
ського обліку, на початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фі-

нансовий стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові результа-
ти та рух грошових коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
в Україні. Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема резерв забезпе-
чення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам», 
а також в звітності не відображено суму поточного податку на прибуток. У зв’язку з цим ми 
не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би 
корегуватись на суму цих резервів та невідображеного податку. Висловлення умовно – по-
зитивної думки щодо фінансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, 
на нашу думку, фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке йдеться 
у вищенаведеному параграфі, у всіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий 
стан Товариства на 31.12.2012 р., фінансові результати, рух грошових коштів і власного 
капіталу за рік, який закінчився на зазначену дату, у відповідності до вимог законодавства 
України та вибраної концептуальної основи. Надана до перевірки фінансова звітність Това-
риства складена, в основному, у відповідності до вибраної концептуальної основи – МСФЗ, 
згідно з даними регістрів бухгалтерського обліку та виконана у повному обсязі. Не змінюю-
чи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення ді-
яльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може 
впливати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість на-
ціональної валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським 
персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан 
Товариства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло 
продовжувати свою діяльність у майбутньому. При порівнянні вартості чистих активів з су-
мою статутного капіталу виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець 
звітного періоду складає – 50 805 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець 
звітного періоду складає – 50 800 тис. грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів 
перевищує суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства, а саме: частині 
3 статті 155 Цивільного кодексу України. Підпис аудитора: Сорока О.М. (Сертифікат аудито-
ра України від 28.04.2011 р. № 006805, чинний до 28.04.2016 р.) Дата аудиторського висно-
вку (звіту незалежного аудитора): «11» лютого 2013 року. Адреса аудиторської фірми: 
49027, м. Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, буд. 33-В Підпис керівника аудитор-
ської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, 
чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації: Емітент розкрив повний текст річної інформації 
в Електронній системі комплексного розкриття інформації 25.03.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 25.03.2013 р. на 
власному веб-сайті www.fst.dp.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.fst.dp.ua/wp-
content/uploads/file/fst_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Директор Верхоробiн Вадим Олександрович
25.03.2013 р.

включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку на Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі 
разом – «попередня фінансова звітність»). Попередню фінансову звітність було складено 
управлінським персоналом із використанням описаної у примітці 3 концептуальної основи 
спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця по-
передня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана 
для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ 
станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін 
вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звіт-
ності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 19.03.2013 р. по 
25.03.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 19.03.2013 р. до договору №11/12 - УІ від 
28.12.2011 р. Для проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та 
інша інформація про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. 
по 31.12.2012 р. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звіт-
ність Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової 
звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, опи-
саною в примітці 3. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній 
контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звіт-
ності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідаль-
ність аудиторів Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінан-
сової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно 
до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних ви-
мог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що по-
передня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання 
аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у 
попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи 
оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства 
або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контр-
олю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою вислов-
лення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит 
включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових 
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фі-
нансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для 
висловлення власної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних 
принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах 
бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інфор-
мації у фінансовій звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу 
результатів діяльності. Попередня фінансова звітність була підготовлена на основі принципу 
історичної вартості, а також на основi припущення щодо безперервностi дiяльностi. Прийнят-
тя нових стандартів і інтерпретацій не привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського об-
ліку Товариства, який відображає дані фінансово – господарської діяльності Товариства. Ін-
формація за видами активів, що наведена у звітності та Примітках 5 - 7, на нашу думку, 
розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком на-
ступних обставин: - Товариство, в процесі діяльності, не створює резерв сумнівних боргів 
стосовно дебіторської заборгованості. Інформація за видами зобов’язань, що наведена у 
звітності та Примітках 10 - 11, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи 
спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - в Товаристві не створюються 
забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не створено резерв забезпечен-
ня на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». Ін-
формація про власний капітал Товариства, що наведена у звітності і Примітках 8 – 9, на нашу 
думку, розкрита відповідно до Установчих документів та концептуальної основи спеціального 
призначення. Розмір статутного капіталу Товариства складає складає 28 000000, 00 грн. 
(Двадцять вісім мільйонів грн. 00 коп.), який розподілено на 112 000 000 (Сто дванадцять 
мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок). На 
нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги 
Статутного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством терміни - на-
ведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що наведена у формі 
№2 «Звіт про фінансові результати» і Примітках 12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступного: - порівняльна ін-
формація стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, 
відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини пе-
реходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними 

паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий 
результат це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, 
що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, 
а також про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних 
пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної дум-
ки: Ми звертаємо увагу на те, що попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за 
формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», 
«Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», 
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням 
норм МСФЗ якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних 
перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 
31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтер-
ського обліку, на початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінан-
совий стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові результати та 
рух грошових коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Укра-
їні. Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської 
заборгованості. Обліковою політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на 
виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату 
відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змо-
гли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегува-
тись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фі-
нансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, попередня 
фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке йдеться у вищенаведено-
му параграфі, складена відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, опи-
саної в примітці 3, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та 
тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть 
прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової 
звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки стосовно фі-
нансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме 
на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на діяльність Товариства 
(зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної валюти). Річна фінансова 
звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здій-
снення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилання, які 
могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому. 
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на те, що 
тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фі-
нансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти 
про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі по-
рівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовір-
не відображення фінансового стану Товариства, результатів його операційної діяльності та 
руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. 
Попередню фінансову звітність Товариства було складено в процесі зміни концептуальної 
основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Товариства може 
бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 
може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу виявлено на-
ступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 50 344 тис. 
грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 28 000 тис. грн.
Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що відпо-
відає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Підпис 
аудитора: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, чин-
ний до 16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «25» берез-
ня 2013 року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора 
України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації: Емітент розкрив повний текст річної інформації 
в Електронній системі комплексного розкриття інформації 15.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. на 
власному веб-сайті www.ukrmediainvest.dp.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
ukrmediainvest.dp.ua/wp-content/uploads/file/ukrmediainvest_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління Риндін Олександр Олександрович
25.04.2013 р.

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРДОРБУД»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРДОРБУД»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21-к;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36346930;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 789-09-45;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка серії АБ № 721143;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 18.02.2009 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.ukrdorbud.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 28000000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.

Усього активів 62574 50344
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13 2
Довгострокові фінансові інвестиції  0  0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість  0  5
Грошові кошти та їх еквіваленти 1299 52
Власний капітал 50273 50344
Статутний капітал 28000 28000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9 11
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 12301 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000009 0.000018
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000009 0.000018

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 112000000 112000000



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -
 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 50273 50344
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядо-
ва рада, Голова Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління Риндін 
Олександр Олександрович, Головний бухгалтер - Савлук Кристина Володимирівна, Голова 
Наглядової ради Леонтюк Володимир Олегович, Член Наглядової ради - Верхоробін Вадим 
Олександрович, Член Наглядової ради - Різник Ігор Миколайович, Ревізор - Потапенко Те-
тяна Юріївна. Засновники товариства: Дочiрне пiдприємство «Укрбiзнесконсалт», Приватна 
акцiонерна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю» Юнiкон Девелопментс ЛТД»

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 112000000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 30.04.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 
2012 рік – усього 29 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 
9 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-
сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку:
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінан-

сової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРДОРБУД». Адресо-
вано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРДОРБУД». 
Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене найме-
нування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру ау-
диторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 
від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, 
будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит попередньої фінансо-
вої звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРДОРБУД» (надалі по тексту - То-
вариство) що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відпо-
відних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який 
закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та 
інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосо-
ваних П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). Попередню фінан-
сову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у при-
мітці 1 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні 
вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансо-
ва звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки 
порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стан-
дартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за 
МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 12.03.2013 р. по 18.03.2013 
р. на підставі додаткової угоди б/н від 12.03.2013 р. до договору №11/12 - УД від 28.12.2011 р. 
Для проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформа-
ція про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 
р. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлін-
ський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з 
вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці 
Х. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який 
він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не міс-
тить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудиторів На-
шою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на 
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також плану-
вання й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських проце-
дур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій 
звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттє-
вих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Вико-
нуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення влас-
ної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського об-
ліку (МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій 
звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу результатів діяль-
ності. Попередня фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вар-
тості, а також на основi припущення щодо безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стан-
дартів і інтерпретацій не привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, 

який відображає дані фінансово – господарської діяльності Товариства. Інформація за вида-
ми активів, що наведена у звітності та Примітках 5 - 8, на нашу думку, розкрита відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - Товари-
ство, в процесі діяльності, не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської забор-
гованості. Інформація за видами зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 11 - 12, на 
нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за 
винятком наступних обставин: - в Товаристві не створюються забезпечення та резерви (дов-
гострокові та поточні), зокрема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток праців-
никам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». Інформація про власний капітал 
Товариства, що наведена у звітності і Примітках 9 – 10, на нашу думку, розкрита відповідно до 
Установчих документів та концептуальної основи спеціального призначення. Розмір статутно-
го капіталу Товариства складає 28 000 000, 00 грн. (Двадцять вісім мільйонів грн. 00 коп.), 
який розподілено на 112 000 000 (Сто дванадцять мільйонів) простих іменних акцій номіналь-
ною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок). На нашу думку, твердження управлінського 
персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному 
обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу 
чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і При-
мітках 13-14, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, за винятком наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, витрат та 
прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена за Положеннями (стандар-
тами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - до-
ходи та витрати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно розкривати у рядку 
130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало впливу). На нашу 
думку, твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду Товари-
ство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на звітну 
дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено до-
стовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що 
попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встановленими положен-
нями (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт 
про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністерства 
фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо 
звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 
31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтер-
ського обліку, на початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінан-
совий стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові результати та 
рух грошових коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Укра-
їні. Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської 
заборгованості. Обліковою політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на 
виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату 
відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змо-
гли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегува-
тись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фі-
нансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, попередня 
фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке йдеться у вищенаведено-
му параграфі, складена відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, опи-
саної в примітці 1, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та 
тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть 
прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової 
звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки стосовно фі-
нансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме 
на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на діяльність Товариства 
(зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної валюти). Річна фінансова 
звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здій-
снення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилання, які 
могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому. 
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на те, що 
тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фі-
нансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти 
про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі по-
рівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовір-
не відображення фінансового стану Товариства, результатів його операційної діяльності та 
руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. 
Попередню фінансову звітність Товариства було складено в процесі зміни концептуальної 
основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Товариства може 
бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 
може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу виявлено на-
ступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 50 344 тис. 
грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 28 000 тис. грн. 
Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що відпо-
відає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Підпис 
аудитора: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, чин-
ний до 16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «18» берез-
ня 2013 року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора 
України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 12.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. 
на власному веб-сайті www.ukrdorbud.dp.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
ukrdorbud.dp.ua/wp-content/uploads/file/ukrdorbud_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління Риндін Олександр Олександрович
25.04.2013 р.
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Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -
 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 50273 50344
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядо-
ва рада, Голова Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління Риндін 
Олександр Олександрович, Головний бухгалтер - Савлук Кристина Володимирівна, Голова 
Наглядової ради Леонтюк Володимир Олегович, Член Наглядової ради - Верхоробін Вадим 
Олександрович, Член Наглядової ради - Різник Ігор Миколайович, Ревізор - Потапенко Те-
тяна Юріївна. Засновники товариства: Дочiрне пiдприємство «Укрбiзнесконсалт», Приватна 
акцiонерна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю» Юнiкон Девелопментс ЛТД»

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 112000000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 30.04.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 
2012 рік – усього 29 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 
9 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-
сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку:
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінан-

сової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРДОРБУД». Адресо-
вано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРДОРБУД». 
Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене найме-
нування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру ау-
диторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 
від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, 
будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит попередньої фінансо-
вої звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРДОРБУД» (надалі по тексту - То-
вариство) що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відпо-
відних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який 
закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та 
інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосо-
ваних П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). Попередню фінан-
сову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у при-
мітці 1 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні 
вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансо-
ва звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки 
порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стан-
дартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за 
МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 12.03.2013 р. по 18.03.2013 
р. на підставі додаткової угоди б/н від 12.03.2013 р. до договору №11/12 - УД від 28.12.2011 р. 
Для проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформа-
ція про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 
р. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлін-
ський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з 
вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці 
Х. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який 
він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не міс-
тить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудиторів На-
шою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на 
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також плану-
вання й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських проце-
дур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій 
звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттє-
вих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Вико-
нуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення влас-
ної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського об-
ліку (МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій 
звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу результатів діяль-
ності. Попередня фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вар-
тості, а також на основi припущення щодо безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стан-
дартів і інтерпретацій не привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, 

який відображає дані фінансово – господарської діяльності Товариства. Інформація за вида-
ми активів, що наведена у звітності та Примітках 5 - 8, на нашу думку, розкрита відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - Товари-
ство, в процесі діяльності, не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської забор-
гованості. Інформація за видами зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 11 - 12, на 
нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за 
винятком наступних обставин: - в Товаристві не створюються забезпечення та резерви (дов-
гострокові та поточні), зокрема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток праців-
никам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». Інформація про власний капітал 
Товариства, що наведена у звітності і Примітках 9 – 10, на нашу думку, розкрита відповідно до 
Установчих документів та концептуальної основи спеціального призначення. Розмір статутно-
го капіталу Товариства складає 28 000 000, 00 грн. (Двадцять вісім мільйонів грн. 00 коп.), 
який розподілено на 112 000 000 (Сто дванадцять мільйонів) простих іменних акцій номіналь-
ною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок). На нашу думку, твердження управлінського 
персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному 
обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу 
чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і При-
мітках 13-14, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, за винятком наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, витрат та 
прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена за Положеннями (стандар-
тами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - до-
ходи та витрати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно розкривати у рядку 
130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало впливу). На нашу 
думку, твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду Товари-
ство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на звітну 
дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено до-
стовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що 
попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встановленими положен-
нями (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт 
про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністерства 
фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо 
звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 
31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтер-
ського обліку, на початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінан-
совий стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові результати та 
рух грошових коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Укра-
їні. Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської 
заборгованості. Обліковою політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на 
виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату 
відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змо-
гли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегува-
тись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фі-
нансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, попередня 
фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке йдеться у вищенаведено-
му параграфі, складена відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, опи-
саної в примітці 1, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та 
тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть 
прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової 
звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки стосовно фі-
нансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме 
на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на діяльність Товариства 
(зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної валюти). Річна фінансова 
звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здій-
снення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилання, які 
могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому. 
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на те, що 
тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фі-
нансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти 
про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі по-
рівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовір-
не відображення фінансового стану Товариства, результатів його операційної діяльності та 
руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. 
Попередню фінансову звітність Товариства було складено в процесі зміни концептуальної 
основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Товариства може 
бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 
може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу виявлено на-
ступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 50 344 тис. 
грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 28 000 тис. грн. 
Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що відпо-
відає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Підпис 
аудитора: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, чин-
ний до 16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «18» берез-
ня 2013 року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора 
України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 12.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. 
на власному веб-сайті www.ukrdorbud.dp.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
ukrdorbud.dp.ua/wp-content/uploads/file/ukrdorbud_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління Риндін Олександр Олександрович
25.04.2013 р.

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРАЙМБУДІН-

ВЕСТГРУП»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21-к;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37194253;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 789-32-96;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка Серії АБ № 721130;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 07.07.2010 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.praimbudinvestgroup.com;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 32000000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 60516 50031
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 0
Довгострокові фінансові інвестиції  0  0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість  0  0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1218 52
Власний капітал 54670 50031
Статутний капітал 32000 32000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10 11
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 5846 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000016 0.000008
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000016 0.000008

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 128000000 128000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -
 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 54670 50031
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова 
рада, Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління Романюк В`ячеслав 
Іванович, Головний бухгалтер - Клочко Юлія Володимирівна, Голова Наглядової ради Ткачук 
Вікторія Олегівна, Член Наглядової ради - Калініченко Катерина Юріївна, Член Наглядової 
ради - Кришень Андрій Олексійович, Ревізор - Бердиєв Тімур Назарович. Засновники товари-
ства: ПАТ «Експортно -iмпортна агенцiя «Омега»

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції 
Іменні прості. Загальна кількість акцій – 128000000 шт. – розміщені повністю. Акції товариства 
внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 22.03.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 2012 
рік – усього 39 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 9 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-
сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗА-
ЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАЙМ ГРУП». Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП». Основні відомості про 
аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; 
Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 
№4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнахо-
дження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон 
(факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП» (надалі по тексту - Товариство) що 
додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про 
фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією 
датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, 
включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на 
МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). Попередню фінансову звітність 
було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці 1 концепту-
альної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як 
того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність скла-
дена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної ін-
формації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з ура-

хуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, 
що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 22.02.2013 р. по 04.03.2013 р. на підставі 
додаткової угоди б/н від 22.02.2013 р. до договору №11/12 - ПІ від 28.12.2011 р. Для прове-
дення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація про фі-
нансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відпо-
відальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський 
персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з ви-
щезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці Х. 
Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він 
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудиторів Нашою 
відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандар-
тів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність 
не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для 
отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітнос-
ті. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих ви-
кривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи 
оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються скла-
дання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки ауди-
торських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення влас-
ної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського об-
ліку (МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій 
звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу результатів діяль-
ності. Попередня фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вар-
тості, а також на основi припущення щодо безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стан-
дартів і інтерпретацій не привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, 
який відображає дані фінансово – господарської діяльності Товариства. Інформація за вида-
ми активів, що наведена у звітності та Примітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - Товари-
ство, в процесі діяльності, не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської забор-
гованості. Інформація за видами зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на 
нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за 
винятком наступних обставин: - в Товаристві не створюються забезпечення та резерви (дов-
гострокові та поточні), зокрема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток праців-
никам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». Інформація про власний капітал 
Товариства, що наведена у звітності і Примітках 8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до 
Установчих документів та концептуальної основи спеціального призначення. Розмір статутно-
го капіталу Товариства складає 32 000 000, 00 грн. (Тридцять два мільйони грн. 00 коп.), який 
розподілено на 128 000 000 (Сто двадцять вісім мільйонів) простих іменних акцій номіналь-
ною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок). На нашу думку, твердження управлінського 
персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному 
обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу 
чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і При-
мітках 12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, за винятком наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, витрат та 
прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена за Положеннями (стандар-
тами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - до-
ходи та витрати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно розкривати у рядку 
130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало впливу). На нашу 
думку, твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду Товари-
ство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на звітну 
дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено до-
стовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що 
попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встановленими положен-
нями (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт 
про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністерства 
фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо 
звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 
31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтер-
ського обліку, на початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінан-
совий стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові результати та 
рух грошових коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Укра-
їні. Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської 
заборгованості. Обліковою політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на 
виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату 
відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змо-
гли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегува-
тись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фі-
нансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, попередня 
фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке йдеться у вищенаведено-
му параграфі, складена відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, опи-
саної в примітці 1, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та 
тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть 
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прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової 
звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки стосовно 
фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а 
саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на діяльність Товари-
ства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної валюти). Річна фінан-
сова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу 
умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить поси-
лання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у 
майбутньому. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо 
увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Балан-
си (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про су-
купний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні при-
мітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може 
забезпечити достовірне відображення фінансового стану Товариства, результатів його опе-
раційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована 
щодо цього питання. Попередню фінансову звітність Товариства було складено в процесі 
зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звіт-
ність Товариства може бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок 
(звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою 
статутного капіталу виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітно-

го періоду складає – 50 031 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного 
періоду складає – 32 000 тис. грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує 
суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 
Цивільного кодексу України. Підпис аудитора: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора Украї-
ни А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку 
(звіту незалежного аудитора): «04» березня 2013 року. Підпис керівника аудиторської фір-
ми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 
16.05.2015 р.).
11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній систе-

мі комплексного розкриття інформації
Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-

криття інформації 12.04.2013 р.
Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. 

на власному веб-сайті www.praimbudinvestgroup.com в мережі Інтернет (за посиланням 
http://www.praimbudinvestgroup.com/wp-content/uploads/file/praimbudinvestgroup_rich_
inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління Романюк В`ячеслав Іванович.
25.04.2013 р.

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОВА КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОВА 

КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ ВИНОКУРОВА, будинок 5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32043600;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 788-43-93;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка Серії АБ № 721133;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 19.06.2002 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.oilcity.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 150000000 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.

Усього активів 150036 150010

Основні засоби (за залишковою вартістю) 25 14

Довгострокові фінансові інвестиції  0 0

Запаси  0  0

Сумарна дебіторська заборгованість 11 1

Грошові кошти та їх еквіваленти 0 53

Власний капітал 150009 150010

Статутний капітал 150000 150000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9 10

Довгострокові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 27 0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.001733 0.000067

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.001733 0.000067

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15000000 15000000

Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -

 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 150009 150010
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова 
рада, Правлiння, Ревізійна комісія. Посадові особи товариства: Голова правління - Романюк 
В’ячеслав Iванович, Головний бухгалтер - Козiєнко Наталiя Василiвна, Голова Наглядової ради 
- Потапенко Тетяна Юріївна, Член Наглядової ради - Чумак Павло Романович, Член Наглядової 
ради - Байда Катерина Олександрівна, Ревізор - Санжаровський Андрій Миколайович. Засно-
вники товариства: ТОВ «Компанiя Астра Лайн».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Ак-
ції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 15000000 шт. – розміщені повністю. Акції товариства 
внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 27.02.2012 р. проведено Річні загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 2012 

рік – усього 29 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 9 осіб.
8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось.
9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-

сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖ-
НОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НАФТОВА КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ». Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОВА КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ». Основні відомості про ау-
диторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУ-
ДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код 
ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, 
видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, 
місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-
54. Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НАФТОВА КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ» (надалі по тексту - Товариство) що додається, яка склада-
ється з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух 
грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого ви-
кладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка по-
яснює вплив переходу з попередньо застосованих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
на Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). 
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням опи-
саної у примітці 3 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосу-
ванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Пер-
ше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування 
інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої 
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які 
будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні 
першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 
18.03.2013 р. по 25.03.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 18.03.2013 р. до договору 
№11/12 - ОС від 26.12.2011 р. Для проведення аудиторської перевірки були надані документи, по-
яснення та інша інформація про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 
01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансо-
ву звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової 
звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною 
в примітці 3. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, 
який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудиторів На-
шою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів 
аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконан-
ня аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить 
суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання ауди-
торських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур 
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання 
попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають об-
ставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, при-
йнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання 
попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські 
докази для висловлення власної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на осно-
вних принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах 
бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у 
фінансовій звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу результатів 
діяльності. Попередня фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вар-
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прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової 
звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки стосовно 
фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а 
саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на діяльність Товари-
ства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної валюти). Річна фінан-
сова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу 
умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить поси-
лання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у 
майбутньому. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо 
увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Балан-
си (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про су-
купний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні при-
мітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може 
забезпечити достовірне відображення фінансового стану Товариства, результатів його опе-
раційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована 
щодо цього питання. Попередню фінансову звітність Товариства було складено в процесі 
зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звіт-
ність Товариства може бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок 
(звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою 
статутного капіталу виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітно-

го періоду складає – 50 031 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного 
періоду складає – 32 000 тис. грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує 
суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 
Цивільного кодексу України. Підпис аудитора: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора Украї-
ни А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку 
(звіту незалежного аудитора): «04» березня 2013 року. Підпис керівника аудиторської фір-
ми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 
16.05.2015 р.).
11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній систе-

мі комплексного розкриття інформації
Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-

криття інформації 12.04.2013 р.
Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. 

на власному веб-сайті www.praimbudinvestgroup.com в мережі Інтернет (за посиланням 
http://www.praimbudinvestgroup.com/wp-content/uploads/file/praimbudinvestgroup_rich_
inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління Романюк В`ячеслав Іванович.
25.04.2013 р.

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОВА КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОВА 

КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ ВИНОКУРОВА, будинок 5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32043600;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 788-43-93;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка Серії АБ № 721133;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 19.06.2002 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.oilcity.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 150000000 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.

Усього активів 150036 150010

Основні засоби (за залишковою вартістю) 25 14

Довгострокові фінансові інвестиції  0 0

Запаси  0  0

Сумарна дебіторська заборгованість 11 1

Грошові кошти та їх еквіваленти 0 53

Власний капітал 150009 150010

Статутний капітал 150000 150000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9 10

Довгострокові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 27 0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.001733 0.000067

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.001733 0.000067

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15000000 15000000

Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -

 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 150009 150010
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова 
рада, Правлiння, Ревізійна комісія. Посадові особи товариства: Голова правління - Романюк 
В’ячеслав Iванович, Головний бухгалтер - Козiєнко Наталiя Василiвна, Голова Наглядової ради 
- Потапенко Тетяна Юріївна, Член Наглядової ради - Чумак Павло Романович, Член Наглядової 
ради - Байда Катерина Олександрівна, Ревізор - Санжаровський Андрій Миколайович. Засно-
вники товариства: ТОВ «Компанiя Астра Лайн».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Ак-
ції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 15000000 шт. – розміщені повністю. Акції товариства 
внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 27.02.2012 р. проведено Річні загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 2012 

рік – усього 29 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 9 осіб.
8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось.
9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-

сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖ-
НОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НАФТОВА КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ». Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОВА КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ». Основні відомості про ау-
диторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУ-
ДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код 
ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, 
видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, 
місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-
54. Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НАФТОВА КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ» (надалі по тексту - Товариство) що додається, яка склада-
ється з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух 
грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого ви-
кладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка по-
яснює вплив переходу з попередньо застосованих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
на Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). 
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням опи-
саної у примітці 3 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосу-
ванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Пер-
ше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування 
інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої 
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які 
будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні 
першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 
18.03.2013 р. по 25.03.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 18.03.2013 р. до договору 
№11/12 - ОС від 26.12.2011 р. Для проведення аудиторської перевірки були надані документи, по-
яснення та інша інформація про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 
01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансо-
ву звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової 
звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною 
в примітці 3. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, 
який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудиторів На-
шою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів 
аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконан-
ня аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить 
суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання ауди-
торських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур 
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання 
попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають об-
ставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, при-
йнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання 
попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські 
докази для висловлення власної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на осно-
вних принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах 
бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у 
фінансовій звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу результатів 
діяльності. Попередня фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вар-

Річна інформація емітента 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДНІПРО»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗО-

ПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДНІПРО»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49081, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вул. Ви-

нокурова, буд. 5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37005989;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 789-09-42;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка Серії АБ 721126;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 22.03.2010 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.ngpzdnipro.com;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 76850000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 76879 76880
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10 1
Довгострокові фінансові інвестиції  0  0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 9464 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 38432 53
Власний капітал 76879 76880
Статутний капітал 76850 76850
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 29 30
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000039 0.000013
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000039 0.000013

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 76850000 76850000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -
 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 76879 76880

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова 

рада, Генеральний Директор, Ревізійна комісія (Ревізор). Посадові особи товариства: Гене-
ральний директор Воробйова Ганна Вікторівна, Головний бухгалтер - Мендрух Тетяна Анатолі-
ївна, Голова Наглядової ради Подковирiна Олена Миколаївна, Член Наглядової ради - Тисенко 
Андрiй Юрiйович, Член Наглядової ради - Бондаренко Зоя Юріївна, Ревізор - Рожко Iрина 
Олександрiвна. Засновники товариства: ЗАТ «ФК «Актив»; ТОВ «ЛАНА-Л»; ТОВ «Компанія 
«Югстрой; ВАТ «БУДІНВЕСТ 4»; ПАТ «ДАГДА-ІНВЕСТ».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Ак-
ції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 76850000 шт. – розміщені повністю. Акції товариства 
внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 27.02.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 

Показник Період - 2012 рік
Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 29

Чисельність працівників - усього 9
8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось.
9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-

сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗА-
ЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДНІПРО». Адресовано: керівництву 
та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 
«ДНІПРО». Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене 
найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 
від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, бу-
динок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит попередньої фінансової 
звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДНІ-
ПРО» (надалі по тексту - Товариство) що додається, яка складається з балансу станом на 31 

тості, а також на основi припущення щодо безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів 
і інтерпретацій не привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відо-
бражає дані фінансово – господарської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що 
наведена у звітності та Примітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної 
основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі ді-
яльності, не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформація 
за видами зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу думку, розкрита 
відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: 
- в Товаристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не 
створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Ви-
плати працівникам». Інформація про власний капітал Товариства, що наведена у звітності і При-
мітках 8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до Установчих документів та концептуальної 
основи спеціального призначення. Розмір статутного капіталу Товариства складає 150 000 000, 00 
грн. (Сто п’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), який розподілено на 15 000 000 (П’ятнадцять мільйонів) 
простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. (Десять грн. 00 коп.). На нашу думку, 
твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіта-
лу сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. Інфор-
мація щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові ре-
зультати» і Примітках 12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи 
спеціального призначення, за винятком наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, 
витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена за Положеннями (стан-
дартами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - до-
ходи та витрати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 
160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало впливу). На нашу думку, 
твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду Товариство не здій-
снювало операції з іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на звітну дату Товариство 
не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для 
висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що попередню фiнансову 
звiтнiсть Товариства складено за формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгал-
терського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», 
«Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 
р. N 87, з урахуванням норм МСФЗ якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітнос-
ті щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом 
на 31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтерсько-
го обліку, на початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий 
стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові результати та рух грошо-
вих коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товариством 
не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської заборгованості. Обліко-
вою політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на виплату відпусток. Однак, 
ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату відпусток працівникам вимагає 
МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим час-
тину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. 

Висловлення умовно – позитивної думки щодо фінансової звітності В результаті проведеної ауди-
торської перевірки, на нашу думку, попередня фінансова звітність Товариства, за винятком впливу 
питань про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, складена відповідно до концептуальної 
основи спеціального призначення, описаної в примітці 3, включаючи припущення управлінського 
персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, 
що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний 
пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки 
стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, 
а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на діяльність Товариства 
(зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної валюти). Річна фінансова звіт-
ність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення 
діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилання, які могли б мати 
місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому. Пояснювальний 
параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет 
фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два 
Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти 
про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, 
що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Товари-
ства, результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка 
не модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову звітність Товариства було складено 
в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова 
звітність Товариства може бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт 
незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капі-
талу виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 
150 010 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 150 000 
тис. грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що 
відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Підпис 
аудитора: Сорока О.М. (Сертифікат аудитора України від 28.04.2011 р. № 006805, чинний до 
28.04.2016 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «25» березня 2013 
року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 
16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації: Емітент розкрив повний текст річної інформації 
в Електронній системі комплексного розкриття інформації 16.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. на 
власному веб-сайті www.oilcity.dp.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.oilcity.
dp.ua/wp-content/uploads/file/oilcity_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова правління Романюк В’ячеслав Iванович
25.04.2013 р.
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грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та влас-
ний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів 
облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з 
попередньо застосованих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на Міжнародні стан-
дарти фінансової звітності (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). Попередню фі-
нансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у при-
мітці 3 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше засто-
сування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, 
яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової 
звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть 
зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої 
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 
14.01.2013 р. по 22.01.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 14.01.2013 р. до договору 
№11/12 - ДН від 27.12.2011 р. Для проведення аудиторської перевірки були надані документи, 
пояснення та інша інформація про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 
01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінан-
сову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінан-
сової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, 
описаною в примітці 3. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній 
контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звіт-
ності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність 
аудиторів Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звіт-
ності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжна-
родних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансо-
ва звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських проце-
дур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій 
звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи 
оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складан-
ня суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським пер-
соналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що 
отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтер-
ський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямова-
ні на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування 
економічних показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Попередня фінансова 
звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, а також на основi припущен-
ня щодо безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело до 
суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані фінансово – 
господарської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що наведена у звітності та 
Примітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльності, не створює 
резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформація за видами 
зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу думку, розкрита відповідно 
до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - в Това-
ристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не створено 
резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати 
працівникам». Інформація про власний капітал Товариства, що наведена у звітності і Примітках 
8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до Установчих документів та концептуальної основи 
спеціального призначення. Розмір статутного капіталу Товариства складає 76 850 000, 00 грн. 
(Сімдесят шість мільйонів вісімсот п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.), який розподілено на 76 850 000 
(Сімдесят шість мільйонів вісімсот п’ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартіс-
тю 1,00 грн. (Одна грн. 00 коп.). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, 
що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені 
законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку 
(збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і Примітках 12-13, на нашу 
думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком 
наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), яка при-
ведена за попередній рік, відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в 

Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від 
операцій з цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на за-
гальний фінансовий результат це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського 
персоналу про те, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечни-
ми облігаціями, а також про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів 
недержавних пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлення умовно-по-
зитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що попередню фiнансову звiтнiсть Товариства скла-
дено за формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку «Ба-
ланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний 
капітал», затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з ураху-
ванням норм МСФЗ якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо 
звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 
31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтерсько-
го обліку, на початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий 
стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові результати та рух грошо-
вих коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товари-
ством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської заборгованості. 
Обліковою політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на виплату відпусток. 
Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату відпусток працівникам 
вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану 
з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та 
забезпечень. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фінансової звітності В результаті 
проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, попередня фінансова звітність Товариства, 
за винятком впливу питань про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, складена відповідно 
до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 3, включаючи припу-
щення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чин-
ними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський 
персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 
31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на 
умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впли-
вала та може впливати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертова-
ність національної валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським 
персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Това-
риства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжува-
ти свою діяльність у майбутньому. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання 
Ми звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає 
три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про 
сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки 
(в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забез-
печити достовірне відображення фінансового стану Товариства, результатів його операційної 
діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього 
питання.Попередню фінансову звітність Товариства було складено в процесі зміни концептуаль-
ної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Товариства може 
бути не прийнятною для інших цілей.Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 
може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу виявлено на-
ступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 76 880 тис. грн. 
сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 76 850 тис. грн.Ми 
підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що відповідає 
вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Підпис аудито-
ра: Сорока О.М.(Сертифікат аудитора України від 28.04.2011 р. № 006805, чинний до 28.04.2016 
р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «22» січня 2013 року. Підпис 
керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А.(Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. 
№ 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації: Емітент розкрив повний текст річної інформації 
в Електронній системі комплексного розкриття інформації 16.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. 
на власному веб-сайті www.ngpzdnipro.com в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
ngpzdnipro.com/wp-content/uploads/file/ngpzdnipro_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Генеральний директор Воробйова Ганна Вікторівна
24.04.2013 р.

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА КОЛЕКТ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАКТОРИНГО-

ВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА КОЛЕКТ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37717363;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 788-37-16;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка Серії АБ 721136;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 23.06.2011 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.deltakolekt.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 32000500 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 51090 51984
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27 15
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 56
Власний капітал 50852 51984
Статутний капітал 32001 32001
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 3
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 238 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000008 0.000016
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грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та влас-
ний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів 
облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з 
попередньо застосованих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на Міжнародні стан-
дарти фінансової звітності (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). Попередню фі-
нансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у при-
мітці 3 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше засто-
сування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, 
яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової 
звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть 
зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої 
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 
14.01.2013 р. по 22.01.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 14.01.2013 р. до договору 
№11/12 - ДН від 27.12.2011 р. Для проведення аудиторської перевірки були надані документи, 
пояснення та інша інформація про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 
01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінан-
сову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінан-
сової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, 
описаною в примітці 3. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній 
контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звіт-
ності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність 
аудиторів Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звіт-
ності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжна-
родних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансо-
ва звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських проце-
дур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій 
звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи 
оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складан-
ня суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським пер-
соналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що 
отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтер-
ський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямова-
ні на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування 
економічних показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Попередня фінансова 
звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, а також на основi припущен-
ня щодо безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело до 
суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані фінансово – 
господарської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що наведена у звітності та 
Примітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльності, не створює 
резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформація за видами 
зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу думку, розкрита відповідно 
до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - в Това-
ристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не створено 
резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати 
працівникам». Інформація про власний капітал Товариства, що наведена у звітності і Примітках 
8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до Установчих документів та концептуальної основи 
спеціального призначення. Розмір статутного капіталу Товариства складає 76 850 000, 00 грн. 
(Сімдесят шість мільйонів вісімсот п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.), який розподілено на 76 850 000 
(Сімдесят шість мільйонів вісімсот п’ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартіс-
тю 1,00 грн. (Одна грн. 00 коп.). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, 
що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені 
законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку 
(збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і Примітках 12-13, на нашу 
думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком 
наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), яка при-
ведена за попередній рік, відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в 

Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від 
операцій з цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на за-
гальний фінансовий результат це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського 
персоналу про те, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечни-
ми облігаціями, а також про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів 
недержавних пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлення умовно-по-
зитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що попередню фiнансову звiтнiсть Товариства скла-
дено за формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку «Ба-
ланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний 
капітал», затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з ураху-
ванням норм МСФЗ якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо 
звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 
31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтерсько-
го обліку, на початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий 
стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові результати та рух грошо-
вих коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товари-
ством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської заборгованості. 
Обліковою політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на виплату відпусток. 
Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату відпусток працівникам 
вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану 
з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та 
забезпечень. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фінансової звітності В результаті 
проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, попередня фінансова звітність Товариства, 
за винятком впливу питань про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, складена відповідно 
до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 3, включаючи припу-
щення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чин-
ними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський 
персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 
31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на 
умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впли-
вала та може впливати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертова-
ність національної валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським 
персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Това-
риства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжува-
ти свою діяльність у майбутньому. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання 
Ми звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає 
три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про 
сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки 
(в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забез-
печити достовірне відображення фінансового стану Товариства, результатів його операційної 
діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього 
питання.Попередню фінансову звітність Товариства було складено в процесі зміни концептуаль-
ної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Товариства може 
бути не прийнятною для інших цілей.Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 
може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу виявлено на-
ступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 76 880 тис. грн. 
сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 76 850 тис. грн.Ми 
підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що відповідає 
вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Підпис аудито-
ра: Сорока О.М.(Сертифікат аудитора України від 28.04.2011 р. № 006805, чинний до 28.04.2016 
р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «22» січня 2013 року. Підпис 
керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А.(Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. 
№ 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації: Емітент розкрив повний текст річної інформації 
в Електронній системі комплексного розкриття інформації 16.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. 
на власному веб-сайті www.ngpzdnipro.com в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
ngpzdnipro.com/wp-content/uploads/file/ngpzdnipro_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Генеральний директор Воробйова Ганна Вікторівна
24.04.2013 р.

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА КОЛЕКТ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАКТОРИНГО-

ВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА КОЛЕКТ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37717363;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 788-37-16;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка Серії АБ 721136;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 23.06.2011 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.deltakolekt.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 32000500 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 51090 51984
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27 15
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 56
Власний капітал 50852 51984
Статутний капітал 32001 32001
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 3
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 238 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000008 0.000016

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000008 0.000016

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 128002000 128002000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -
 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 50852 51984
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова 
рада, Директор, Ревізійна комісія. Посадові особи товариства: Директор- Кулієва Світлана 
Сергіївна, Головний бухгалтер - Козiєнко Наталiя Василiвна, Голова Наглядової ради - Байда 
Катерина Олександрівна, Член Наглядової ради - Чумак Павло Романович, Член Наглядової 
ради - Потапенко Тетяна Юріївна, Ревізор - Санжаровський Андрій Миколайович. Засновники 
товариства: ТОВ «КЛАСИК-ТРЕЙД», ТОВ «СТЕВIЯ В УКРАЇНI».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції 
Іменні прості. Загальна кількість акцій – 128002000 шт. – розміщені повністю. Акції товариства 
внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 20.01.2012 р. проведено Позачергові загальні збори, 27.02.2012 р. про-
ведено Річні загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 2012 
рік – усього 30 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 9 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-
сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗА-
ЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА КОЛЕКТ». Адресовано: керівни-
цтву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ 
«ДЕЛЬТА КОЛЕКТ». Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; 
Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення 
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати Укра-
їни №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзер-
жинського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит попередньої 
фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ 
«ДЕЛЬТА КОЛЕКТ» (надалі по тексту - Товариство) що додається, яка складається з балансу 
станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових 
коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттє-
вих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює 
вплив переходу з попередньо застосованих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на 
Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). 
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 
описаної у примітці 3 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на за-
стосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 
1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність складена з метою формуван-
ня інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці 
першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригу-
вань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при 
складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Перевірку проведе-
но в період з 19.02.2013 р. по 26.02.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 19.02.2013 р. до 
договору №11/12 - ДТ від 26.12.2011 р. Для проведення аудиторської перевірки були надані 
документи, пояснення та інша інформація про фінансово-господарську діяльність Товариства 
за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відповідальність управлінського персоналу за попере-
дню фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання попере-
дньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального 
призначення, описаною в примітці 3. Управлінський персонал також несе відповідальність за 
такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
Відповідальність аудиторів Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попере-
дньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етич-
них вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання 
аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у по-
передній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи 
оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або 
помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення дум-
ки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також 
оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми 
вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної дум-
ки. Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стан-
дартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), 
які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогно-
зування економічних показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Попередня фі-
нансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, а також на основi 

припущення щодо безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не 
привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані 
фінансово – господарської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що наведена у 
звітності та Примітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спе-
ціального призначення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльності, не 
створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформація за видами 
зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу думку, розкрита відповідно 
до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - в Това-
ристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не створено 
резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати 
працівникам». Інформація про власний капітал Товариства, що наведена у звітності і Примітках 
8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до Установчих документів та концептуальної основи 
спеціального призначення. Розмір статутного капіталу Товариства складає 32 000 500, 00 грн. 
(Тридцять два мільйони п’ятсот грн. 00 коп.), який розподілено на 128 002 000 шт. (Сто двадцять 
вісім мільйонів дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять 
копійок). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товари-
ством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством 
терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що наведе-
на у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і Примітках 12-13, на нашу думку, розкрита 
відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступного: - по-
рівняльна інформація стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попере-
дній рік, відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з при-
чини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій з 
цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінан-
совий результат це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про 
те, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігація-
ми, а також про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержав-
них пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної 
думки: Ми звертаємо увагу на те, що попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за 
формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», 
«Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», 
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням 
норм МСФЗ якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних 
перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 
31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтер-
ського обліку, на початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінан-
совий стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові результати та 
рух грошових коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Укра-
їні. Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської 
заборгованості. Обліковою політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на 
виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату 
відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змо-
гли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегува-
тись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фі-
нансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, попередня 
фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке йдеться у вищенаведено-
му параграфі, складена відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, опи-
саної в примітці 3, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та 
тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть 
прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової 
звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки стосовно фі-
нансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме 
на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на діяльність Товариства 
(зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної валюти). Річна фінансова 
звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здій-
снення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилання, які 
могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому. 
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на те, що 
тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фі-
нансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти 
про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі по-
рівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовір-
не відображення фінансового стану Товариства, результатів його операційної діяльності та 
руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. 
Попередню фінансову звітність Товариства було складено в процесі зміни концептуальної 
основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Товариства може 
бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 
може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу виявлено на-
ступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 51 984 тис. 
грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 32 001 тис. грн. 
Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що відпо-
відає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Підпис 
аудитора: Сорока О.М. (Сертифікат аудитора України від 28.04.2011 р. № 006805, чинний до 
28.04.2016 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «26» лютого 2013 
року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А 
від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації: Емітент розкрив повний текст річної інформації 
в Електронній системі комплексного розкриття інформації 16.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 
р. на власному веб-сайті www.deltakolekt.dp.ua в мережі Інтернет (за посиланням  
http://www.deltakolekt.dp.ua/wp-content/uploads/file/deltakolekt_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Директор Кулієва Світлана Сергіївна
25.04.2013 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

48

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВК-ФІНАНС»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВК-ФІНАНС»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49045, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНЯ, будинок 2-А;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 38216987;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 735-26-99;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка АБ 721128;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 23.04.2012 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.avk-finance.com;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 184000000грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів - 184002
Основні засоби (за залишковою вартістю) - 33
Довгострокові фінансові інвестиції - 0
Запаси -  0
Сумарна дебіторська заборгованість - 0
Грошові кошти та їх еквіваленти - 22
Власний капітал - 184002
Статутний капітал - 184000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 2
Довгострокові зобов'язання - 0
Поточні зобов'язання - 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію - 0.000003
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

- 0.000003

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) - 736000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 - -  -
 - -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 - -

Вартість чистих активів  - 184002
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядо-
ва рада, Голова Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління- Рязанова 
Надія Павлівна, Головний бухгалтер - Сохар Ірина Олександрівна, Голова Наглядової ради - 
Клочко Юлія Володимирівна, Член Наглядової ради - Григорова Дар`я Миколаївна, Член На-
глядової ради - Матанцева Марія Дмитрівна, Ревізор - Бердиєв Тимур Назарович. Засновники 
товариства: ТОВ «КУА «ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВПІФ «АВК»).

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 736000000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 08.05.2012 р. проведено Позачергові загальні збори, 20.08.2012 р. про-
ведено Позачергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 
2012 рік – усього 29 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 
17 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-
сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фі-

нансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВК-ФІНАНС». 
Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВК-
ФІНАНС». Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; 
Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про вклю-
чення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської 
палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропе-
тровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми 
провели аудит попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АВК-ФІНАНС» (надалі по тексту - Товариство) що додається, яка складається з 
балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух 
грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стисло-
го викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток (надалі разом – «по-

передня фінансова звітність»). Попередню фінансову звітність було складено управлін-
ським персоналом із використанням описаної у примітці 3 концептуальної основи 
спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог Міжнародних стандар-
тів фінансової звітності (МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». 
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде 
використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової 
звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які бу-
дуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при скла-
данні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Перевірку прове-
дено в період з 18.02.2013 р. по 22.02.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 
18.02.2013 р. до договору №12/12 - АФ від 25.12.2012 р. Для проведення аудиторської 
перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація про фінансово-госпо-
дарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відповідальність 
управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський персонал 
несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазна-
ченою концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці 3. 
Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який 
він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність ауди-
торів Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової 
звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних ви-
мог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає вико-
нання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та роз-
криттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудито-
ра, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності 
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання по-
передньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповіда-
ють обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використа-
них облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персона-
лом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що 
отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бух-
галтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стан-
дартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку 
(МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій 
звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу результатів ді-
яльності. Попередня фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної 
вартості, а також на основi припущення щодо безперервностi дiяльностi. Інформація за 
видами активів, що наведена у звітності та Примітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита від-
повідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних об-
ставин: - Товариство, в процесі діяльності, не створює резерв сумнівних боргів стосовно 
дебіторської заборгованості. Інформація за видами зобов’язань, що наведена у звітності 
та Примітках 10 - 11, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спе-
ціального призначення, за винятком наступних обставин: - в Товаристві не створюються 
забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не створено резерв забез-
печення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівни-
кам». Інформація про власний капітал Товариства, що наведена у звітності і Примітках 8 
– 9, на нашу думку, розкрита відповідно до Установчих документів та концептуальної 
основи спеціального призначення. Загальна сума статутного капіталу Товариства складає 
184000000, 00 грн. (Сто вісімдесят чотири мільйони грн. 00 коп.). Його розподілено на 
736000000 (Сімсот тридцять шість мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,25 грн. (Двадцять п’ять копійок). Випуск акцій засвідчено Свідоцтвом 
№37/1/2012 від 13.03.2012 р. про реєстрацію випуску акцій, яке видано Товариству Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.05.2012 р. Інформація про 
формування та сплату Статутного капіталу Товариства: Статутний капітал був сформова-
ний та оплачений у сумі 184 000 000,00 грн. (Сто вісімдесят чотири мільйони грн. 00 коп.) 
єдиним Засновником. Оплату було здійснено на поточний рахунок 2650500012517 в ПАТ 
«Банк «Контракт», МФО 322465 18.04.2012 р., а саме: Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний фонд «АВК» Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Компанія з управління активами «Холдинг Груп» Місцезнаходження 01004, м.Київ, 
вулиця Льва Толстого, буд. 6-А Код ЄДРПОУ: 35141110 Код ЄДРІСІ: 2331224 Виписка бан-
ку ПАТ «Банк «Контракт» по тимчасовому рахунку для формування статутного капіталу 
ПАТ «АВК-ФІНАНС» за 18.04.2012 р. (документ №11) Сума грошового внеску (грн.) згідно 
документу 184000000,00 грн. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про 
те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу внесено в повному обсязі у вста-
новлені законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого 
прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і Примітках 
12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального при-
значення, за винятком наступного: - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними 
паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансо-
вий результат це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського персоналу 
про те, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними 
облігаціями, а також про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні ак-
тивів недержавних пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлення 
умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що попередню фiнансову звiтнiсть 
Товариства складено за формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгал-
терського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових ко-
штів», «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністерства фінансів України 
від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм МСФЗ якi застосовуються на початковiй стадiї, 
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВК-ФІНАНС»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВК-ФІНАНС»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49045, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНЯ, будинок 2-А;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 38216987;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 735-26-99;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка АБ 721128;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 23.04.2012 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.avk-finance.com;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 184000000грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів - 184002
Основні засоби (за залишковою вартістю) - 33
Довгострокові фінансові інвестиції - 0
Запаси -  0
Сумарна дебіторська заборгованість - 0
Грошові кошти та їх еквіваленти - 22
Власний капітал - 184002
Статутний капітал - 184000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 2
Довгострокові зобов'язання - 0
Поточні зобов'язання - 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію - 0.000003
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

- 0.000003

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) - 736000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 - -  -
 - -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 - -

Вартість чистих активів  - 184002
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядо-
ва рада, Голова Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління- Рязанова 
Надія Павлівна, Головний бухгалтер - Сохар Ірина Олександрівна, Голова Наглядової ради - 
Клочко Юлія Володимирівна, Член Наглядової ради - Григорова Дар`я Миколаївна, Член На-
глядової ради - Матанцева Марія Дмитрівна, Ревізор - Бердиєв Тимур Назарович. Засновники 
товариства: ТОВ «КУА «ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВПІФ «АВК»).

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 736000000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 08.05.2012 р. проведено Позачергові загальні збори, 20.08.2012 р. про-
ведено Позачергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 
2012 рік – усього 29 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 
17 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-
сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фі-

нансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВК-ФІНАНС». 
Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВК-
ФІНАНС». Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; 
Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про вклю-
чення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської 
палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропе-
тровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми 
провели аудит попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АВК-ФІНАНС» (надалі по тексту - Товариство) що додається, яка складається з 
балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух 
грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стисло-
го викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток (надалі разом – «по-

передня фінансова звітність»). Попередню фінансову звітність було складено управлін-
ським персоналом із використанням описаної у примітці 3 концептуальної основи 
спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог Міжнародних стандар-
тів фінансової звітності (МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». 
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде 
використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової 
звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які бу-
дуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при скла-
данні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Перевірку прове-
дено в період з 18.02.2013 р. по 22.02.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 
18.02.2013 р. до договору №12/12 - АФ від 25.12.2012 р. Для проведення аудиторської 
перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація про фінансово-госпо-
дарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відповідальність 
управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський персонал 
несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазна-
ченою концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці 3. 
Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який 
він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність ауди-
торів Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової 
звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних ви-
мог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає вико-
нання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та роз-
криттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудито-
ра, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності 
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання по-
передньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповіда-
ють обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використа-
них облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персона-
лом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що 
отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бух-
галтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стан-
дартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку 
(МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій 
звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу результатів ді-
яльності. Попередня фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної 
вартості, а також на основi припущення щодо безперервностi дiяльностi. Інформація за 
видами активів, що наведена у звітності та Примітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита від-
повідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних об-
ставин: - Товариство, в процесі діяльності, не створює резерв сумнівних боргів стосовно 
дебіторської заборгованості. Інформація за видами зобов’язань, що наведена у звітності 
та Примітках 10 - 11, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спе-
ціального призначення, за винятком наступних обставин: - в Товаристві не створюються 
забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не створено резерв забез-
печення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівни-
кам». Інформація про власний капітал Товариства, що наведена у звітності і Примітках 8 
– 9, на нашу думку, розкрита відповідно до Установчих документів та концептуальної 
основи спеціального призначення. Загальна сума статутного капіталу Товариства складає 
184000000, 00 грн. (Сто вісімдесят чотири мільйони грн. 00 коп.). Його розподілено на 
736000000 (Сімсот тридцять шість мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,25 грн. (Двадцять п’ять копійок). Випуск акцій засвідчено Свідоцтвом 
№37/1/2012 від 13.03.2012 р. про реєстрацію випуску акцій, яке видано Товариству Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.05.2012 р. Інформація про 
формування та сплату Статутного капіталу Товариства: Статутний капітал був сформова-
ний та оплачений у сумі 184 000 000,00 грн. (Сто вісімдесят чотири мільйони грн. 00 коп.) 
єдиним Засновником. Оплату було здійснено на поточний рахунок 2650500012517 в ПАТ 
«Банк «Контракт», МФО 322465 18.04.2012 р., а саме: Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний фонд «АВК» Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Компанія з управління активами «Холдинг Груп» Місцезнаходження 01004, м.Київ, 
вулиця Льва Толстого, буд. 6-А Код ЄДРПОУ: 35141110 Код ЄДРІСІ: 2331224 Виписка бан-
ку ПАТ «Банк «Контракт» по тимчасовому рахунку для формування статутного капіталу 
ПАТ «АВК-ФІНАНС» за 18.04.2012 р. (документ №11) Сума грошового внеску (грн.) згідно 
документу 184000000,00 грн. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про 
те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу внесено в повному обсязі у вста-
новлені законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого 
прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і Примітках 
12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального при-
значення, за винятком наступного: - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними 
паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансо-
вий результат це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського персоналу 
про те, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними 
облігаціями, а також про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні ак-
тивів недержавних пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлення 
умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що попередню фiнансову звiтнiсть 
Товариства складено за формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгал-
терського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових ко-
штів», «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністерства фінансів України 
від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм МСФЗ якi застосовуються на початковiй стадiї, 

пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р. Товари-
ством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської заборго-
ваності. Обліковою політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на ви-
плату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату 
відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не 
змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би 
корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умовно – позитивної дум-
ки щодо фінансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу 
думку, попередня фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке 
йдеться у вищенаведеному параграфі, складена відповідно до концептуальної основи 
спеціального призначення, описаної в примітці 3, включаючи припущення управлінського 
персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових 
політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує 
перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Не 
змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здій-
снення діяльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала 
та може впливати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконверто-
ваність національної валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управ-
лінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінан-
совий стан Товариства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство 
не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому. При порівнянні вартості чистих 

активів з сумою статутного капіталу виявлено наступне: вартість чистих активів Товари-
ства на кінець звітного періоду складає – 184 002 тис. грн. сума статутного капіталу Това-
риства на кінець звітного періоду складає – 184 000 тис. грн. Ми підтверджуємо, що вар-
тість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що відповідає вимогам 
законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Підпис аудитора: 
Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 
16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «22» лютого 
2013 року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора 
України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 19.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. на 
власному веб-сайті www.avk-finance.com в мережі Інтернет (http://www.avk-finance.com/wp-
content/uploads/file/avk-finance_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління Рязанова Надія Павлівна
25.04.2013 р.

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ Винокурова, будинок 1;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 38103607;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 789-42-07;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка АБ 728870;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 02.02.2012 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.triykainvest.com;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 150000000 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів - 150002
Основні засоби (за залишковою вартістю) - 24
Довгострокові фінансові інвестиції - 0
Запаси -  0
Сумарна дебіторська заборгованість - 0
Грошові кошти та їх еквіваленти - 36
Власний капітал - 150002
Статутний капітал - 150000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 2
Довгострокові зобов'язання - 0
Поточні зобов'язання - 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію - 0.000003
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

- 0.000003

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) - 600000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 - -  -
 - -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 - -

Вартість чистих активів  - 150002
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова 
рада, Директор, Ревізійна комісія (Ревізор). Посадові особи товариства: Директор- Санжа-
ровський Андрій Миколайович, Головний бухгалтер - Потапенко Тетяна Юріївна, Голова На-
глядової ради - Бондаренко Зоя Юріївна, Член Наглядової ради - Ткачук Олександр Юрійович, 
Член Наглядової ради - Ткачук Вікторія Олегівна, Ревізор - Нікітіна Марина Олександрівна. За-
сновники товариства: ТОВ «ТПК АЛЕКС», ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції 
Іменні прості. Загальна кількість акцій – 600000000 шт. – розміщені повністю. Акції товариства 
внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 13.03.2012 р. проведено Позачергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 2012 
рік – усього 29 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 17 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-
сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗА-
ЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ» Адресовано: керівництву 
та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА 
ІНВЕСТ» Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО» Скорочене 
найменування: ТОВ «АуФ «С-Д» Код ЄДРПОУ: 37988473 Свідоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України 
№244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержин-
ського, будинок 33-В Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54 Ми провели аудит попередньої 
фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ТРІЙКА ІНВЕСТ» (надалі по тексту - Товариство) що додається, яка складається з балансу 
станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових 
коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу 
суттєвих принципів облікової політики та інших приміток (надалі разом – «попередня фінан-
сова звітність»). Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із 
використанням описаної у примітці 3 концептуальної основи спеціального призначення, що 
ґрунтується на застосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), як 
того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність скла-
дена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної ін-
формації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з ура-
хуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, 
що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 04.03.2013 р. по 11.03.2013 р. на підставі 
додаткової угоди б/н від 04.03.2013 р. до договору №12/12 - ТІ від 25.12.2012 р. Для проведен-
ня аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація про фінан-
сово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відпові-
дальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський 
персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з ви-
щезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці 3. 
Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він 
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудиторів Нашою 
відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандар-
тів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність 
не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для 
отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітнос-
ті. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих ви-
кривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи 
оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються скла-
дання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки ауди-
торських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення влас-
ної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського об-
ліку (МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій 
звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу результатів діяль-
ності. Попередня фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вар-
тості, а також на основi припущення щодо безперервностi дiяльностi. Інформація за видами 
активів, що наведена у звітності та Примітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОД ІНВЕСТ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОД ІНВЕСТ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 3/5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34927676;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 788-05-31;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка Серії АБ № 721125;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 15.02.2007 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.kievshlyahbud.com.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 170 000 000,00 грн.
Станом на кінець звітного періоду товариство здійнювало діяльність за місцезнаходжен-

ням: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 3/5.
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «КОД ІНВЕСТ» (Протокол №2 від 10.12.2012 року) було прийнято рішення про зміну 
місцезнаходження на 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 7 та викладення статуту 
товариства у новій редакції у зв’язку із зміною місцезнаходження.

Державну реєстрацією зміни місцезнаходження проведено 30.01.2013 року за № 
10741050002041901.

Акціонерами товариства на Річних Загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 
22.03.2013 року) прийнято рішення про зміну місцезнаходження товариства на нову адресу: 
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ВИНО-
КУРОВА, будинок 5.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 173006 173014
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції  3000 0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 24
Власний капітал 170004 170008
Статутний капітал 170000 170000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 8
Довгострокові зобов'язання 3000 3000

Поточні зобов'язання 2 6
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію - 0.000006
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

- 0.000006

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) - 680000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -
 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 170004 170008
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядо-
ва рада, Голова Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління Рязанова 
Надія Павлівна, Головний бухгалтер - Сохар Ірина Олександрівна, Голова Наглядової ради 
Клочко Юлія Володимирівна, Член Наглядової ради - Григорова Дар`я Миколаївна, Член На-
глядової ради - Матанцева Марія Дмитрівна, Ревізор - Бердиєв Тимур Назарович. Засновники 
товариства: ТОВ «СТЕВІЯ В УКРАЇНІ», ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 680000000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 27.09.2012 р. проведено Позачергові загальні збори, 10.12.2012 р. про-
ведено Позачергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 2012 
рік – усього 28 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 19 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань Дата виникнення 
Непогашена 

частина боргу 
(тис. грн) 

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних) 

Дата по-
гашення 

Зобов’язання за 
цінними паперами 

Х 3000 Х Х 

концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - Товари-
ство, в процесі діяльності, не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської забор-
гованості.Інформація за видами зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на 
нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за 
винятком наступних обставин: - в Товаристві не створюються забезпечення та резерви (дов-
гострокові та поточні), зокрема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток праців-
никам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». Інформація про власний капітал 
Товариства, що наведена у звітності і Примітках 8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до 
Установчих документів та концептуальної основи спеціального призначення. Загальна сума 
статутного капіталу Товариства складає 150000000,00 грн. (Сто п’ятдесят мільйонів грн. 00 
коп.). Його розподілено на 600000000 (Шістсот мільйонів) штук простих іменних акцій номі-
нальною вартістю 0,25 грн. (Двадцять п’ять копійок). Випуск акцій засвідчено Свідоцтвом про 
реєстрацію випуску акцій, реєстраційний номер якого №558/1/11, дата реєстрації 29.12.2011 
р., яке видано Товариству Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
21.02.2012 р. Інформація про формування та сплату Статутного капіталу Товариства: Статут-
ний капітал був сформований та оплачений у сумі 150000000,00 грн. (Сто п’ятдесят мільйонів 
грн. 00 коп.). Оплату було здійснено Засновниками на поточний рахунок 265073019155 в ПАТ 
«Банк «Національні інвестиції», МФО 300498, а саме: ТОВ «ТПК АЛЕКС» ЄДРПОУ 33404360 
(95% статутного капіталу, або 570000000 шт. акцій на суму 142530500,00 грн.), ТОВ «ТОРГО-
ВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» ЄДРПОУ 35634846 (5% статутного капіталу, або 
30000000 шт. акцій на суму 7500000,00 грн.) На нашу думку, твердження управлінського пер-
соналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу внесено в повному об-
сязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу 
чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і При-
мітках 12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, за винятком наступного: - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними 
паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий 
результат це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, 
що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, 
а також про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних 
пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної дум-
ки: Ми звертаємо увагу на те, що попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за 
формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», 
«Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», 
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням 
норм МСФЗ якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних 
перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р. Товариством не створюються резерви та забезпечен-
ня, зокрема стосовно дебіторської заборгованості. Обліковою політикою Товариства не пе-
редбачено створення забезпечення на виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створен-
ня резерву забезпечення на виплату відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати 
працівникам». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку 
(збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. Вислов-

лення умовно – позитивної думки щодо фінансової звітності В результаті проведеної аудитор-
ської перевірки, на нашу думку, попередня фінансова звітність Товариства, за винятком впли-
ву питань про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, складена відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 3, включаючи припу-
щення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть 
чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський 
персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 
31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу 
на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка 
впливала та може впливати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та не-
конвертованість національної валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку 
управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фі-
нансовий стан Товариства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство 
не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому. Пояснювальний параграф та обме-
ження щодо використання Ми звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звіт-
ності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про 
фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про 
власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, 
що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Това-
риства, результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша 
думка не модифікована щодо цього питання. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного 
аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу ви-
явлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 150 
002 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 150 000 
тис. грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, 
що відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. 
Підпис аудитора: Сорока О.М. (Сертифікат аудитора України від 28.04.2011 р. № 006805, чин-
ний до 28.04.2016 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «11» берез-
ня 2013 року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора 
України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 17.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. 
на власному веб-сайті www.triykainvest.com в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
triykainvest.com/wp-content/uploads/file/triykainvest_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Директор Санжаровський Андрій Миколайович
25.04.2013 р.
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОД ІНВЕСТ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОД ІНВЕСТ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 3/5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34927676;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 788-05-31;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка Серії АБ № 721125;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 15.02.2007 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.kievshlyahbud.com.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 170 000 000,00 грн.
Станом на кінець звітного періоду товариство здійнювало діяльність за місцезнаходжен-

ням: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 3/5.
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «КОД ІНВЕСТ» (Протокол №2 від 10.12.2012 року) було прийнято рішення про зміну 
місцезнаходження на 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 7 та викладення статуту 
товариства у новій редакції у зв’язку із зміною місцезнаходження.

Державну реєстрацією зміни місцезнаходження проведено 30.01.2013 року за № 
10741050002041901.

Акціонерами товариства на Річних Загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 
22.03.2013 року) прийнято рішення про зміну місцезнаходження товариства на нову адресу: 
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ВИНО-
КУРОВА, будинок 5.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 173006 173014
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції  3000 0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 24
Власний капітал 170004 170008
Статутний капітал 170000 170000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 8
Довгострокові зобов'язання 3000 3000

Поточні зобов'язання 2 6
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію - 0.000006
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

- 0.000006

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) - 680000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -
 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 170004 170008
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядо-
ва рада, Голова Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління Рязанова 
Надія Павлівна, Головний бухгалтер - Сохар Ірина Олександрівна, Голова Наглядової ради 
Клочко Юлія Володимирівна, Член Наглядової ради - Григорова Дар`я Миколаївна, Член На-
глядової ради - Матанцева Марія Дмитрівна, Ревізор - Бердиєв Тимур Назарович. Засновники 
товариства: ТОВ «СТЕВІЯ В УКРАЇНІ», ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 680000000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 27.09.2012 р. проведено Позачергові загальні збори, 10.12.2012 р. про-
ведено Позачергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 2012 
рік – усього 28 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 19 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань Дата виникнення 
Непогашена 

частина боргу 
(тис. грн) 

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних) 

Дата по-
гашення 

Зобов’язання за 
цінними паперами 

Х 3000 Х Х 

концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - Товари-
ство, в процесі діяльності, не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської забор-
гованості.Інформація за видами зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на 
нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за 
винятком наступних обставин: - в Товаристві не створюються забезпечення та резерви (дов-
гострокові та поточні), зокрема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток праців-
никам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». Інформація про власний капітал 
Товариства, що наведена у звітності і Примітках 8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до 
Установчих документів та концептуальної основи спеціального призначення. Загальна сума 
статутного капіталу Товариства складає 150000000,00 грн. (Сто п’ятдесят мільйонів грн. 00 
коп.). Його розподілено на 600000000 (Шістсот мільйонів) штук простих іменних акцій номі-
нальною вартістю 0,25 грн. (Двадцять п’ять копійок). Випуск акцій засвідчено Свідоцтвом про 
реєстрацію випуску акцій, реєстраційний номер якого №558/1/11, дата реєстрації 29.12.2011 
р., яке видано Товариству Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
21.02.2012 р. Інформація про формування та сплату Статутного капіталу Товариства: Статут-
ний капітал був сформований та оплачений у сумі 150000000,00 грн. (Сто п’ятдесят мільйонів 
грн. 00 коп.). Оплату було здійснено Засновниками на поточний рахунок 265073019155 в ПАТ 
«Банк «Національні інвестиції», МФО 300498, а саме: ТОВ «ТПК АЛЕКС» ЄДРПОУ 33404360 
(95% статутного капіталу, або 570000000 шт. акцій на суму 142530500,00 грн.), ТОВ «ТОРГО-
ВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» ЄДРПОУ 35634846 (5% статутного капіталу, або 
30000000 шт. акцій на суму 7500000,00 грн.) На нашу думку, твердження управлінського пер-
соналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу внесено в повному об-
сязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу 
чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і При-
мітках 12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, за винятком наступного: - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними 
паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий 
результат це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, 
що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, 
а також про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних 
пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної дум-
ки: Ми звертаємо увагу на те, що попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за 
формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», 
«Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», 
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням 
норм МСФЗ якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних 
перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р. Товариством не створюються резерви та забезпечен-
ня, зокрема стосовно дебіторської заборгованості. Обліковою політикою Товариства не пе-
редбачено створення забезпечення на виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створен-
ня резерву забезпечення на виплату відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати 
працівникам». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку 
(збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. Вислов-

лення умовно – позитивної думки щодо фінансової звітності В результаті проведеної аудитор-
ської перевірки, на нашу думку, попередня фінансова звітність Товариства, за винятком впли-
ву питань про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, складена відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 3, включаючи припу-
щення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть 
чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський 
персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 
31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу 
на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка 
впливала та може впливати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та не-
конвертованість національної валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку 
управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фі-
нансовий стан Товариства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство 
не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому. Пояснювальний параграф та обме-
ження щодо використання Ми звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звіт-
ності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про 
фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про 
власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, 
що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Това-
риства, результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша 
думка не модифікована щодо цього питання. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного 
аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу ви-
явлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 150 
002 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 150 000 
тис. грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, 
що відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. 
Підпис аудитора: Сорока О.М. (Сертифікат аудитора України від 28.04.2011 р. № 006805, чин-
ний до 28.04.2016 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «11» берез-
ня 2013 року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора 
України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 17.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. 
на власному веб-сайті www.triykainvest.com в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
triykainvest.com/wp-content/uploads/file/triykainvest_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Директор Санжаровський Андрій Миколайович
25.04.2013 р.

у тому числі: 
за векселями (всього) Х 3000 Х Х 

30.05.2011 р. 3000 0 30.05.2021 р. 
Інші зобов’язання Х 6 Х Х 

Усього зобов’язань Х  3006 Х Х
За результатами звітного року у товариства відсутні зобов’язання за кредитами банків, за 

цінними паперами - облігаціями, фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові 
зобов’язання, Фінансова допомога на зворотній основі.

10. Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фі-

нансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОД ІНВЕСТ». 
Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОД 
ІНВЕСТ». Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скоро-
чене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати 
України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця 
Дзержинського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит по-
передньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОД ІНВЕСТ» 
(надалі по тексту - Товариство) що додається, яка складається з балансу станом на 31 груд-
ня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та влас-
ний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих прин-
ципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив 
переходу з попередньо застосованих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на 
Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі разом – «попередня фінансова звіт-
ність»). Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із вико-
ристанням описаної у примітці 3 концептуальної основи спеціального призначення, що 
ґрунтується на застосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), 
як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність 
складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняль-
ної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. 
з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та 
тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ ста-
ном на 31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 24.01.2013 р. по 31.01.2013 р. на 
підставі додаткової угоди б/н від 24.01.2013 р. до договору №12/12 - КІ від 25.12.2012 р. Для 
проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація 
про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 
р. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлін-
ський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно 
з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в при-
мітці 3. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, 
який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що 
не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність ауди-
торів Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звіт-
ності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Між-
народних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудитор-
ських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попере-
дній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи 
оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрай-
ства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової 
звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з 
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарю-
вання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнят-
ність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подан-
ня попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні 
аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві 
ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 
та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на розкриття 
достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування економічних по-
казників та фінансового аналізу результатів діяльності. Попередня фінансова звітність була 
підготовлена на основі принципу історичної вартості, а також на основi припущення щодо 
безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело до суттє-
вих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані фінансово – 
господарської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що наведена у звітнос-
ті та Примітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи 
спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяль-
ності, не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформа-
ція за видами зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу думку, 
розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком на-
ступних обставин: - в Товаристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та 
поточні), зокрема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як 
того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». Інформація про власний капітал Товари-
ства, що наведена у звітності і Примітках 8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до 
Установчих документів та концептуальної основи спеціального призначення. Сума статутно-
го капіталу складає 170000000, 00 грн. (Сто сімдесят мільйонів грн. 00 коп.). Його розподі-
лено на 680000000 (Шістсот вісімдесят мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,25 грн. (Двадцять п’ять копійок). Випуск акцій Товариства засвідчено Свідоцтвом 
про реєстрацію випуску акцій, яке видано Товариству Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку 03.04.2012 р. за №48/1/12. Інформація про формування та сплату 
Статутного капіталу Товариства: На дату первинної реєстрації 15.02.2007 р. статутний капі-
тал був сформований та внесений Учасниками у сумі 22128,00 грн. (Двадцять дві тисячі сто 
двадцять вісім грн. 00 коп.), а саме: - Громадянкою України Бондаренко Юлією Володими-
рівною на підставі акту прийому-передачі №1 від 13.02.2007 р. зроблено майновий внесок 

(обладнання офісу) на загальну суму 11064,00 грн. (Одинадцять тисяч шістдесят чотири 
грн. 00 коп.); - Громадянкою України Бакай Світланою Вікторівною на підставі акту прийому-
передачі №2 від 13.02.2007 р. зроблено майновий внесок (обладнання офісу) на загальну 
суму 11064,00 грн. (Одинадцять тисяч шістдесят чотири грн. 00 коп.). Згідно протоколу №4 
від 11.10.2007 р. Товариством було прийнято рішення про поповнення Статутного капіталу 
до 40000,00 грн. (Сорока тисяч грн. 00 коп.), шляхом додаткових внесків Учасників. На дату 
прийняття цього рішення статутний капітал був сформований та внесений додатково Учас-
никами у сумі 17872,00 грн. (Сімнадцять тисяч вісімсот сімдесят дві грн. 00 коп.), а саме: - 
Громадянкою України Бондаренко Юлією Володимирівною на підставі акту прийому-пере-
дачі №3 від 11.10.2007 р. зроблено майновий внесок (багатофункціональний пристрій) на 
суму 8936,00 грн. (Вісім тисяч дев’ятсот тридцять шість грн. 00 коп.); - Громадянкою Украї-
ни Бакай Світланою Вікторівною на підставі акту прийому-передачі №4 від 13.02.2007 р. 
зроблено майновий внесок (обладнання офісу) на загальну суму 8936,00 грн. (Вісім тисяч 
дев’ятсот тридцять шість грн. 00 коп.). Згідно протоколу №5 від 17.03.2011 р. Товариством 
було прийнято рішення про зміну складу Учасників і поповнення Статутного капіталу до 170 
000 000,00 грн. (Ста семидесяти мільйонів грн. 00 коп.), шляхом додаткових внесків Учас-
ників. Після прийняття цього рішення статутний капітал був сформований та оплачений 
додатково у сумі 169960,00 грн., платежі здійснювались на поточний рахунок Товариства 
260093018199 в ПАТ «Банк «Національні інвестиції», МФО 300498 в період з 12.04.2011 р. 
по 15.04.2011 р., а саме: ТОВ «СТЕВІЯ В УКРАЇНІ» ЄДРПОУ 37024561 СПЛАЧЕНО ВНЕСКІВ НА 
ЗАГАЛЬНУ СУМУ 169 960 000,00 (грн.) Таким чином статутний капітал Товариства сформо-
вано та внесено майном та грошовими коштами на загальну суму 170 000 000,00 грн. (Сто 
сімдесят мільйонів грн. 00 коп.). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про 
те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу внесено в повному обсязі у вста-
новлені законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого 
прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і Примітках 
12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призна-
чення, за винятком наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, витрат та при-
бутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена за Положеннями (стандарта-
ми)  бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); 
- доходи та витрати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно розкривати у 
рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало впливу). На 
нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду 
Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на 
звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведе-
но достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на 
те, що попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встановленими 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові резуль-
тати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», затвердженими нака-
зом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм МСФЗ якi 
застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi 
закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за 
рiк, що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, на 
початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий стан). 
Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові результати та рух грошо-
вих коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Това-
риством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської заборго-
ваності. Обліковою політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на 
виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату 
відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не 
змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би ко-
регуватись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умовно – позитивної думки 
щодо фінансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, 
попередня фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке йдеться у 
вищенаведеному параграфі, складена відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, описаної в примітці 3, включаючи припущення управлінського персоналу 
щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, 
як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший по-
вний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Не змінюючи 
нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяль-
ності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впли-
вати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість націо-
нальної валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським 
персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан 
Товариства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло 
продовжувати свою діяльність у майбутньому. При порівнянні вартості чистих активів з су-
мою статутного капіталу виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець 
звітного періоду складає – 170008 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець 
звітного періоду складає – 170000 тис. грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих акти-
вів перевищує суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства, а саме 
частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Підпис аудитора: Стецюренко С.А. (Сер-
тифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.) Дата 
аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «31» січня 2013 року. Підпис ке-
рівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 
16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 16.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. 
на власному веб-сайті www.kodinvest.com.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
kodinvest.com.ua/wp-content/uploads/file/kodinvest_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління Рязанова Надія Павлівна.
25.04.2013 р.
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИЛОВІ ЕЛЕК-

ТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35430612;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 788-24-45;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка Серії АБ № 721131;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 03.10.2007 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.sepu.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 164000000 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 50842 50816
Основні засоби (за залишковою вартістю) 25 14
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 639 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1497 42
Власний капітал 50804 50805
Статутний капітал 50800 50800
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 4
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 38 11
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000015 0.000005
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000015 0.000005

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 656 000 000 656 000 000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -
 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 50804 50805
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядо-
ва рада, Голова правлiння, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова правління - Романюк 
Олексій Іванович, Головний бухгалтер - Козiєнко Наталiя Василiвна, Голова Наглядової ради 
Калiнiченко Катерина Юрiївна, Член Наглядової ради - Борисова Марина Олегівна, Член На-
глядової ради Шаповал Ольга Валентинiвна, Ревізор - Санжаровський Андрій Миколайович. 
Засновники товариства: ТОВ «КОД IНВЕСТ».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 656 000 000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 27.02.2012 р. проведено Річні загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 
2012 рік – усього 29 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 
9 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата ви-
никнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн) 

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних) 

Дата по-
гашення 

Зобов’язання за 
цінними паперами 

Х 23 Х Х 

у тому числі: 
за векселями (всього) Х 23 Х Х 

18.01.2012 р. 23 0 18.01.2015 р. 
Інші зобов’язання Х  2 Х Х 

Усього зобов’язань Х  25 Х Х
За результатами звітного року у товариства відсутні зобов’язання за кредитами банків, за 

цінними паперами - облігаціями, фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові 
зобов’язання, Фінансова допомога на зворотній основ.

10. Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фі-

нансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИЛОВІ ЕЛЕК-
ТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ». Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ». Основні 
відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене наймену-
вання: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України 
№244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзер-
жинського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит попе-
редньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИЛОВІ ЕЛЕК-
ТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ» (надалі по тексту - Товариство) що додається, яка 
складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові 
результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а 
також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, 
включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих Поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку на Міжнародні стандарти фінансової звітності 
(надалі разом – «попередня фінансова звітність»). Попередню фінансову звітність було 
складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці 3 концепту-
альної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог Міжна-
родних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше засто-
сування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування 
інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці 
першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих 
коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть ви-
користані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 
Перевірку проведено в період з 11.03.2013 р. по 18.03.2013 р. на підставі додаткової уго-
ди б/н від 11.03.2013 р. до договору №11/12 - КС від 26.12.2011 р. Для проведення ауди-
торської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація про фінансово-
господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. 
Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлін-
ський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності 
згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною 
в примітці 3. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній 
контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відпо-
відальність аудиторів Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попере-
дньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели 
аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас до-
тримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достат-
ньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Ау-
дит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить 
від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фі-
нансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, 
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом 
господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських про-
цедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповід-
ності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управ-
лінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми 
вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення влас-
ної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Між-
народних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтер-
ського обліку (МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у 
фінансовій звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу ре-
зультатів діяльності. Попередня фінансова звітність була підготовлена на основі принци-
пу історичної вартості, а також на основi припущення щодо безперервностi дiяльностi. 
Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело до суттєвих змін у ведені бухгал-
терського обліку Товариства, який відображає дані фінансово – господарської діяльності 
Товариства. Інформація за видами активів, що наведена у звітності та Примітках 5 - 7, на 
нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за 
винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльності, не створює резерв сум-
нівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформація за видами зобов’язань, 
що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу думку, розкрита відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - в 
Товаристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема 
не створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає 
МСБО 19 «Виплати працівникам». Інформація про власний капітал Товариства, що наве-
дена у звітності і Примітках 8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до Установчих до-
кументів та концептуальної основи спеціального призначення. Розмір статутного капіталу 
Товариства складає 164 000 000, 00 грн. (Сто шістдесят чотири мільйони грн. 00 коп.), 
який розподілено на 656 000 000 (Шістсот п’ятдесят шість мільйонів) простих іменних 
акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок). На нашу думку, тверджен-
ня управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу 
сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. 
Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про 
фінансові результати» і Примітках 12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до концеп-
туальної основи спеціального призначення, за винятком наступного: - порівняльна інфор-
мація стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, 
відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини 
переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій з 
цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний 
фінансовий результат це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського 
персоналу про те, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з 
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИЛОВІ ЕЛЕК-

ТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35430612;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 788-24-45;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка Серії АБ № 721131;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 03.10.2007 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.sepu.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 164000000 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 50842 50816
Основні засоби (за залишковою вартістю) 25 14
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 639 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1497 42
Власний капітал 50804 50805
Статутний капітал 50800 50800
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 4
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 38 11
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000015 0.000005
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000015 0.000005

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 656 000 000 656 000 000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -
 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 50804 50805
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядо-
ва рада, Голова правлiння, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова правління - Романюк 
Олексій Іванович, Головний бухгалтер - Козiєнко Наталiя Василiвна, Голова Наглядової ради 
Калiнiченко Катерина Юрiївна, Член Наглядової ради - Борисова Марина Олегівна, Член На-
глядової ради Шаповал Ольга Валентинiвна, Ревізор - Санжаровський Андрій Миколайович. 
Засновники товариства: ТОВ «КОД IНВЕСТ».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 656 000 000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 27.02.2012 р. проведено Річні загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 
2012 рік – усього 29 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 
9 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата ви-
никнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн) 

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних) 

Дата по-
гашення 

Зобов’язання за 
цінними паперами 

Х 23 Х Х 

у тому числі: 
за векселями (всього) Х 23 Х Х 

18.01.2012 р. 23 0 18.01.2015 р. 
Інші зобов’язання Х  2 Х Х 

Усього зобов’язань Х  25 Х Х
За результатами звітного року у товариства відсутні зобов’язання за кредитами банків, за 

цінними паперами - облігаціями, фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові 
зобов’язання, Фінансова допомога на зворотній основ.

10. Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фі-

нансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИЛОВІ ЕЛЕК-
ТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ». Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ». Основні 
відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене наймену-
вання: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України 
№244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзер-
жинського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит попе-
редньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИЛОВІ ЕЛЕК-
ТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ» (надалі по тексту - Товариство) що додається, яка 
складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові 
результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а 
також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, 
включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих Поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку на Міжнародні стандарти фінансової звітності 
(надалі разом – «попередня фінансова звітність»). Попередню фінансову звітність було 
складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці 3 концепту-
альної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог Міжна-
родних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше засто-
сування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування 
інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці 
першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих 
коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть ви-
користані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 
Перевірку проведено в період з 11.03.2013 р. по 18.03.2013 р. на підставі додаткової уго-
ди б/н від 11.03.2013 р. до договору №11/12 - КС від 26.12.2011 р. Для проведення ауди-
торської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація про фінансово-
господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. 
Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлін-
ський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності 
згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною 
в примітці 3. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній 
контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відпо-
відальність аудиторів Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попере-
дньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели 
аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас до-
тримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достат-
ньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Ау-
дит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить 
від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фі-
нансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, 
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом 
господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських про-
цедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповід-
ності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управ-
лінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми 
вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення влас-
ної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Між-
народних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтер-
ського обліку (МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у 
фінансовій звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу ре-
зультатів діяльності. Попередня фінансова звітність була підготовлена на основі принци-
пу історичної вартості, а також на основi припущення щодо безперервностi дiяльностi. 
Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело до суттєвих змін у ведені бухгал-
терського обліку Товариства, який відображає дані фінансово – господарської діяльності 
Товариства. Інформація за видами активів, що наведена у звітності та Примітках 5 - 7, на 
нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за 
винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльності, не створює резерв сум-
нівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформація за видами зобов’язань, 
що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу думку, розкрита відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - в 
Товаристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема 
не створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає 
МСБО 19 «Виплати працівникам». Інформація про власний капітал Товариства, що наве-
дена у звітності і Примітках 8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до Установчих до-
кументів та концептуальної основи спеціального призначення. Розмір статутного капіталу 
Товариства складає 164 000 000, 00 грн. (Сто шістдесят чотири мільйони грн. 00 коп.), 
який розподілено на 656 000 000 (Шістсот п’ятдесят шість мільйонів) простих іменних 
акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок). На нашу думку, тверджен-
ня управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу 
сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. 
Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про 
фінансові результати» і Примітках 12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до концеп-
туальної основи спеціального призначення, за винятком наступного: - порівняльна інфор-
мація стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, 
відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини 
переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій з 
цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний 
фінансовий результат це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського 
персоналу про те, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з 

іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на звітну дату Товариство не має в 
управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для 
висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що попередню 
фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встановленими положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт 
про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністер-
ства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм МСФЗ якi застосовують-
ся на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 
31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за рiк, що 
завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, на початок 
звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий стан). Порів-
няльна інформація за попередній рік відображає фінансові результати та рух грошових 
коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Това-
риством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської забор-
гованості. Обліковою політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на 
виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату 
відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не 
змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би 
корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умовно – позитивної 
думки щодо фінансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, на 
нашу думку, попередня фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про 
яке йдеться у вищенаведеному параграфі, складена відповідно до концептуальної основи 
спеціального призначення, описаної в примітці 3, включаючи припущення управлінського 
персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових 
політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підго-
тує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 
Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови 
здійснення діяльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впли-
вала та може впливати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та некон-
вертованість національної валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку 
управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та 
фінансовий стан Товариства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Това-

риство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому. Пояснювальний пара-
граф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет 
фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), 
по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових 
коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформа-
цію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення 
фінансового стану Товариства, результатів його операційної діяльності та руху грошових 
коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. Попередню фі-
нансову звітність Товариства було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)
БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Товариства може бути не при-
йнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може 
бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу виявлено на-
ступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 164 004 тис. 
грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 164 000 тис. 
грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що 
відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. 
Підпис аудитора: Сорока О.М. (Сертифікат аудитора України від 28.04.2011 р. № 006805, 
чинний до 28.04.2016 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «18» 
березня 2013 року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат ау-
дитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 16.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. на 
власному веб-сайті www.sepu.dp.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.sepu.dp.ua/
wp-content/uploads/file/sepu_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова правління Романюк Олексій Іванович.
25.04.2013 р.

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВШЛЯХБУД»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВШЛЯХ-

БУД»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця 

Винокурова, будинок 5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01384244;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 735-01-16;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка Серії АБ № 721125;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 19.01.1996 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.kievshlyahbud.com.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 203208080,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 405171 402530
Основні засоби (за залишковою вартістю) 40 26
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість  15625 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 991 51
Власний капітал 203211 203212
Статутний капітал 203208 203208
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3 4
Довгострокові зобов'язання 199299 199299
Поточні зобов'язання 2661 19
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.014495 0.000001
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.014495 0.000001

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 812832320 812832320
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -
 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 203211 203212
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова 

рада, Генеральний директор, Ревізійна комісія. Посадові особи товариства: Генеральний ди-
ректор Четверик Тетяна Анатолiївна, Головний бухгалтер - Чумак Павло Романович, Голова 
Наглядової ради Савлук Кристина Володимирiвна, Член Наглядової ради - Романюк Тетяна 
Валерiївна, Член Наглядової ради - Солодовников Андрій Вікторович, Голова Ревізійної комісії 
- Кришень Андрiй Олексiйович, Член Ревізійної комісії - Чайка Ірина Едуардівна. Засновники 

товариства: Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України у Київськiй областi.
4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції 

Іменні прості. Загальна кількість акцій – 812 832 320 шт. – розміщені повністю. Акції товариства 
внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 2012 році 
відбулись. 16.03.2012 р. проведено Річні загальні збори, 17.12.2012 р. Позачергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 
2012 рік – усього 29 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 
9 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата ви-
никнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн) 

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних) 

Дата по-
гашення 

Зобов’язання за 
цінними паперами 

Х 199299 Х Х 

у тому числі: 
за векселями (всього) Х 199299 Х Х 

04.12.2009 р. 199299 0 04.12.2019 р. 
Інші зобов’язання Х 19 Х Х 

Усього зобов’язань Х  199318 Х Х 
За результатами звітного року у товариства відсутні зобов’язання за кредитами банків, за 

цінними паперами - облігаціями, фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові 
зобов’язання, Фінансова допомога на зворотній основ.

10. Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінан-

сової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВШЛЯХБУД». 
Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВ-
ШЛЯХБУД». Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скороче-
не найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Ре-
єстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України 
№244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержин-
ського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит попередньої 
фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВШЛЯХБУД» (надалі по 
тексту - Товариство) що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року 
та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, 
який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політи-
ки та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо 
застосованих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на Міжнародні стандарти фінан-
сової звітності (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). Попередню фінансову звіт-
ність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці 3 кон-
цептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОСТАЧПРОМ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « УКРПОСТАЧП-

РОМ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ Винокурова, будинок 5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37450143;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 788-59-81;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка АБ №721139;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 14.12.2010 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.ukrpostach.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 39500000 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 74065 51155
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1003 52
Власний капітал 50064 51155
Статутний капітал 39500 39500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14 15
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 24001 0

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше за-
стосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інфор-
мації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої 
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, 
які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при 
складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Перевірку прове-
дено в період з 08.04.2013 р. по 15.04.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 08.04.2013 
р. до договору №11/12 - ШБ від 27.12.2011 р. Для проведення аудиторської перевірки були 
надані документи, пояснення та інша інформація про фінансово-господарську діяльність То-
вариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відповідальність управлінського персона-
лу за попередню фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за скла-
дання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою 
спеціального призначення, описаною в примітці 3. Управлінський персонал також несе відпо-
відальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забез-
печити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрай-
ства або помилки. Відповідальність аудиторів Нашою відповідальністю є висловлення думки 
щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від 
нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання до-
статньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Ау-
дит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів сто-
совно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від 
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розгля-
дає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання по-
передньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових 
політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку за-
гального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та 
відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтерський облік в Това-
ристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на роз-
криття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування економічних 
показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Попередня фінансова звітність була 
підготовлена на основі принципу історичної вартості, а також на основi припущення щодо 
безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело до суттєвих 
змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані фінансово – господар-
ської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що наведена у звітності та При-
мітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального при-
значення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльності, не створює 
резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформація за видами 
зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу думку, розкрита відповідно 
до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - в 
Товаристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не 
створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 
«Виплати працівникам» Також не проводилось дисконтування по виданим векселям. Інфор-
мація про власний капітал Товариства, що наведена у звітності і Примітках 8 – 9, на нашу 
думку, розкрита відповідно до Установчих документів та концептуальної основи спеціального 
призначення. Сума статутного капіталу Товариства складає 203 208 080, 00 грн. (Двісті три 
мільйони двісті вісім тисяч вісімдесят грн. 00 коп.), який розподілено на 812 832 320 (Вісімсот 
дванадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі триста двадцять) простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,25 грн. (Двадцять п’ять копійок). На нашу думку, твердження управ-
лінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в 
повному обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація 
щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові резуль-
тати» і Примітках 12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеці-
ального призначення, за винятком наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, 
витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена за Положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 
році); - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно розкривати 
у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало впливу). На 
нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду То-
вариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на 

звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено 
достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, 
що попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встановленими поло-
женнями (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові результати», 
«Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Мініс-
терства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм МСФЗ якi застосовують-
ся на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 
31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за рiк, що завер-
шився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, на початок звітного 
року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий стан). Порівняльна інформа-
ція за попередній рік відображає фінансові результати та рух грошових коштів у відповід-
ності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товариством не застосована 
оцінка ознак можливого зменшення корисності активів, не створюються резерви та забезпе-
чення, зокрема стосовно дебіторської заборгованості. Також не проводилось дисконтування 
по виданим векселям. Обліковою політикою Товариства не передбачено створення забезпе-
чення на виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на 
виплату відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми 
не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би 
корегуватись на суму цих знецінень, резервів та забезпечень. Висловлення умовно – позитив-
ної думки щодо фінансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу 
думку, попередня фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке йдеться 
у вищенаведеному параграфі, складена відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, описаної в примітці 3, включаючи припущення управлінського персоналу щодо 
стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очі-
кується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет 
фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки 
стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному 
році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на діяльність 
Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної валюти). Річна 
фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу 
умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилан-
ня, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у май-
бутньому. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу 
на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти 
про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), 
Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі 
порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити досто-
вірне відображення фінансового стану Товариства, результатів його операційної діяльності та 
руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. 
Попередню фінансову звітність Товариства було складено в процесі зміни концептуальної 
основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Товариства може 
бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 
може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу виявлено на-
ступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 203 212 тис. 
грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 203 208 тис. 
грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що 
відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. 
Підпис аудитора: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, 
чинний до 16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «15» 
квітня 2013 року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудито-
ра України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 19.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. на 
власному веб-сайті www.kievshlyahbud.com.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
kievshlyahbud.com.ua/wp-content/uploads/file/kievshlyahbud_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Генеральний директор Четверик Тетяна Анатолiївна
25.04.2013 р.
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОСТАЧПРОМ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « УКРПОСТАЧП-

РОМ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ Винокурова, будинок 5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37450143;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 788-59-81;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка АБ №721139;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 14.12.2010 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.ukrpostach.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 39500000 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 74065 51155
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1003 52
Власний капітал 50064 51155
Статутний капітал 39500 39500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14 15
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 24001 0

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше за-
стосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інфор-
мації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої 
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, 
які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при 
складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Перевірку прове-
дено в період з 08.04.2013 р. по 15.04.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 08.04.2013 
р. до договору №11/12 - ШБ від 27.12.2011 р. Для проведення аудиторської перевірки були 
надані документи, пояснення та інша інформація про фінансово-господарську діяльність То-
вариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відповідальність управлінського персона-
лу за попередню фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за скла-
дання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою 
спеціального призначення, описаною в примітці 3. Управлінський персонал також несе відпо-
відальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забез-
печити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрай-
ства або помилки. Відповідальність аудиторів Нашою відповідальністю є висловлення думки 
щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від 
нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання до-
статньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Ау-
дит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів сто-
совно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від 
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розгля-
дає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання по-
передньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових 
політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку за-
гального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та 
відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтерський облік в Това-
ристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на роз-
криття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування економічних 
показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Попередня фінансова звітність була 
підготовлена на основі принципу історичної вартості, а також на основi припущення щодо 
безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело до суттєвих 
змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані фінансово – господар-
ської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що наведена у звітності та При-
мітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального при-
значення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльності, не створює 
резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформація за видами 
зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу думку, розкрита відповідно 
до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - в 
Товаристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не 
створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 
«Виплати працівникам» Також не проводилось дисконтування по виданим векселям. Інфор-
мація про власний капітал Товариства, що наведена у звітності і Примітках 8 – 9, на нашу 
думку, розкрита відповідно до Установчих документів та концептуальної основи спеціального 
призначення. Сума статутного капіталу Товариства складає 203 208 080, 00 грн. (Двісті три 
мільйони двісті вісім тисяч вісімдесят грн. 00 коп.), який розподілено на 812 832 320 (Вісімсот 
дванадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі триста двадцять) простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,25 грн. (Двадцять п’ять копійок). На нашу думку, твердження управ-
лінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в 
повному обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація 
щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові резуль-
тати» і Примітках 12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеці-
ального призначення, за винятком наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, 
витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена за Положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 
році); - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно розкривати 
у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало впливу). На 
нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду То-
вариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на 

звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено 
достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, 
що попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встановленими поло-
женнями (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові результати», 
«Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Мініс-
терства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм МСФЗ якi застосовують-
ся на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 
31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за рiк, що завер-
шився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, на початок звітного 
року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий стан). Порівняльна інформа-
ція за попередній рік відображає фінансові результати та рух грошових коштів у відповід-
ності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товариством не застосована 
оцінка ознак можливого зменшення корисності активів, не створюються резерви та забезпе-
чення, зокрема стосовно дебіторської заборгованості. Також не проводилось дисконтування 
по виданим векселям. Обліковою політикою Товариства не передбачено створення забезпе-
чення на виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на 
виплату відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми 
не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би 
корегуватись на суму цих знецінень, резервів та забезпечень. Висловлення умовно – позитив-
ної думки щодо фінансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу 
думку, попередня фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке йдеться 
у вищенаведеному параграфі, складена відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, описаної в примітці 3, включаючи припущення управлінського персоналу щодо 
стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очі-
кується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет 
фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки 
стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному 
році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на діяльність 
Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної валюти). Річна 
фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу 
умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилан-
ня, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у май-
бутньому. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу 
на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти 
про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), 
Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі 
порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити досто-
вірне відображення фінансового стану Товариства, результатів його операційної діяльності та 
руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. 
Попередню фінансову звітність Товариства було складено в процесі зміни концептуальної 
основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Товариства може 
бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 
може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу виявлено на-
ступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 203 212 тис. 
грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 203 208 тис. 
грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що 
відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. 
Підпис аудитора: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, 
чинний до 16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «15» 
квітня 2013 року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудито-
ра України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 19.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. на 
власному веб-сайті www.kievshlyahbud.com.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
kievshlyahbud.com.ua/wp-content/uploads/file/kievshlyahbud_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Генеральний директор Четверик Тетяна Анатолiївна
25.04.2013 р.

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000019 0.000006
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000019 0.000006

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 158000000 158000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 - -  -
 - -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 - -

Вартість чистих активів 50064 51155
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова 

рада, Голова Правлiння, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління Романюк Тетя-
на Валеріївна, Головний бухгалтер - Калінчук Аліна Юріївна, Голова Наглядової ради Романюк 
В’ячеслав Iванович, Член Наглядової ради - Должкова Свiтлана Володимирiвна, Член Нагля-
дової ради - Четверик Тетяна Анатолiївна, Ревізор - Сорока Олег Михайлович. Засновники 
товариства: ТОВ «КРІСТАЛ МОДЕЛС».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 158000000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 27.02.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 
2012 рік – усього 34 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 
8 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-
сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗА-
ЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ». Адресовано: керівни-
цтву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ТРІЙКА ІНВЕСТ». Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; 
Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення 
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати 
України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця 
Дзержинського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит по-
передньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ» (надалі по тексту - Товариство) що додається, яка складається з 
балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух 
грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого 
викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток (надалі разом – «попередня 
фінансова звітність»). Попередню фінансову звітність було складено управлінським персона-
лом із використанням описаної у примітці 3 концептуальної основи спеціального призначен-
ня, що ґрунтується на застосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова 
звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки по-
рівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стан-
дартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за 
МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 04.03.2013 р. по 11.03.2013 
р. на підставі додаткової угоди б/н від 04.03.2013 р. до договору №12/12 - ТІ від 25.12.2012 р. 
Для проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформа-
ція про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 
р. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлін-
ський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з 
вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці 3. 
Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він 
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудиторів Нашою 
відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандар-
тів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність 
не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для 
отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітнос-
ті. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих ви-
кривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи 
оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються скла-
дання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки ауди-
торських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення влас-
ної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського об-
ліку (МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій 
звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу результатів діяль-

ності. Попередня фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вар-
тості, а також на основi припущення щодо безперервностi дiяльностi. Інформація за видами 
активів, що наведена у звітності та Примітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - Товари-
ство, в процесі діяльності, не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської забор-
гованості.Інформація за видами зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на 
нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за 
винятком наступних обставин: - в Товаристві не створюються забезпечення та резерви (дов-
гострокові та поточні), зокрема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток праців-
никам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». Інформація про власний капітал 
Товариства, що наведена у звітності і Примітках 8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до 
Установчих документів та концептуальної основи спеціального призначення. Загальна сума 
статутного капіталу Товариства складає 150000000,00 грн. (Сто п’ятдесят мільйонів грн. 00 
коп.). Його розподілено на 600000000 (Шістсот мільйонів) штук простих іменних акцій номі-
нальною вартістю 0,25 грн. (Двадцять п’ять копійок). Випуск акцій засвідчено Свідоцтвом про 
реєстрацію випуску акцій, реєстраційний номер якого №558/1/11, дата реєстрації 29.12.2011 
р., яке видано Товариству Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
21.02.2012 р. Інформація про формування та сплату Статутного капіталу Товариства: Статут-
ний капітал був сформований та оплачений у сумі 150000000,00 грн. (Сто п’ятдесят мільйонів 
грн. 00 коп.). Оплату було здійснено Засновниками на поточний рахунок 265073019155 в ПАТ 
«Банк «Національні інвестиції», МФО 300498, а саме: ТОВ «ТПК АЛЕКС» ЄДРПОУ 33404360 
(95% статутного капіталу, або 570000000 шт. акцій на суму 142530500,00 грн.), ТОВ «ТОРГО-
ВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» ЄДРПОУ 35634846 (5% статутного капіталу, або 
30000000 шт. акцій на суму 7500000,00 грн.) На нашу думку, твердження управлінського пер-
соналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу внесено в повному об-
сязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу 
чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і При-
мітках 12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, за винятком наступного: - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними 
паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий 
результат це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, 
що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, 
а також про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних 
пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної дум-
ки: Ми звертаємо увагу на те, що попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за 
формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», 
«Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», 
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням 
норм МСФЗ якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних 
перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р. Товариством не створюються резерви та забезпечен-
ня, зокрема стосовно дебіторської заборгованості. Обліковою політикою Товариства не пе-
редбачено створення забезпечення на виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створен-
ня резерву забезпечення на виплату відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати 
працівникам». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку 
(збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. Вислов-
лення умовно – позитивної думки щодо фінансової звітності В результаті проведеної аудитор-
ської перевірки, на нашу думку, попередня фінансова звітність Товариства, за винятком впли-
ву питань про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, складена відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 3, включаючи припу-
щення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть 
чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський 
персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 
31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу 
на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка 
впливала та може впливати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та не-
конвертованість національної валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку 
управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фі-
нансовий стан Товариства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство 
не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому. Пояснювальний параграф та обме-
ження щодо використання Ми звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звіт-
ності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про 
фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про 
власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, 
що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Това-
риства, результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша 
думка не модифікована щодо цього питання. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного 
аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу ви-
явлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 150 
002 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 150 000 
тис. грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, 
що відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. 
Підпис аудитора: Сорока О.М. (Сертифікат аудитора України від 28.04.2011 р. № 006805, чин-
ний до 28.04.2016 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «11» берез-
ня 2013 року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора 
України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 25.03.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 25.03.2013 р. 
на власному веб-сайті www.ukrpostach.dp.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
ukrpostach.dp.ua/wp-content/uploads/file/ukrpostach_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління Романюк Тетяна Валеріївна
25.03.2013 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ 

АСТРА ЛАЙН»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ ВИНОКУРОВА, будинок 1;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35811822;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 788-92-86;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка з ЄДР Серія АБ № 721122;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 17.03.2008 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.astraline.com.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 190000000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 190066 190028
Основні засоби (за залишковою вартістю) 25 15
Довгострокові фінансові інвестиції 1200  0
Запаси -  0
Сумарна дебіторська заборгованість 617 343
Грошові кошти та їх еквіваленти 4180 45
Власний капітал 190006 190008
Статутний капітал 190000 190000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6 8
Довгострокові зобов'язання - 0
Поточні зобов'язання 60 20
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,008158 0.000105
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0,008158 0.000105

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 19000000 19000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -
 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

-  -

Вартість чистих активів 190006 190008
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядо-

ва рада, Голова правлiння, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова правління - Козiєнко 
Олександр Сергiйович, Головний бухгалтер - Воробйова Ганна Вiкторiвна, Голова Наглядової 
ради Романюк Олексiй Iванович, Член Наглядової ради - Савлук Роман Ярославович, Член 
Наглядової ради Кулiєва Свiтлана Сергiївна, Ревізор - Кісєль Iнеса Миколаївна. Засновники 
товариства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Спецзахист-68», Товариство з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Гарант-Капiтал».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу – Акції у бездокументарній формі. 
Тип - Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 19 000 000 шт. – розміщені повністю 
(номінальна вартість однієї акції 10 грн). Акції товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ 
«Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 27.02.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 

Показник Період - 2012 рік
Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 29

Чисельність працівників - усього 9
8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось.
9. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата виник-

нення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн) 

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних) 

Дата погашення 

Інші зобов’язання Х 20 Х Х 
Усього 

зобов’язань 
Х 20 Х Х 

За результатами звітного року у товариства відсутні зобов’язання за кредитами банків, за 
цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за векселями, за фінансовими інвестиціями в корпо-
ративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова допомога на зворотній основі.

10. Інформація щодо аудиторського висновку: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗА-
ЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН». Адресовано: керівництву та акціонерам 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН». Основні відомості про 
аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; 

Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-
рів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцез-
находження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон 
(факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН» (надалі по тексту - Товариство) що 
додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про 
фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією 
датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, 
включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на 
МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). Попередню фінансову звітність 
було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці 1 концеп-
туальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, 
як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність 
складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної 
інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з 
урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлу-
мачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом 
на 31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 04.02.2013 р. по 11.02.2013 р. на під-
ставі додаткової угоди б/н від 04.02.2013 р. до договору №11/12 - АН від 23.12.2011 р. Для 
проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація 
про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. 
Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський 
персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з ви-
щезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці Х. 
Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він 
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудиторів Нашою 
відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандар-
тів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не 
містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отри-
мання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. 
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викрив-
лень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку 
цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання 
суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським 
персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, 
що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бух-
галтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які 
спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозу-
вання економічних показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Попередня фі-
нансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, а також на основi 
припущення щодо безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не 
привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані 
фінансово – господарської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що наведена 
у звітності та Примітках 5 - 8, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи 
спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльнос-
ті, не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформація за 
видами зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 11 - 12, на нашу думку, розкрита 
відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних об-
ставин: - в Товаристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), 
зокрема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає 
МСБО 19 «Виплати працівникам». Інформація про власний капітал Товариства, що наведена у 
звітності і Примітках 9 – 10, на нашу думку, розкрита відповідно до Установчих документів та 
концептуальної основи спеціального призначення.

Розмір статутного капіталу Товариства складає 190000000, 00 грн. (Сто дев’яносто міль-
йонів грн. 00 коп.). Його розподілено на 19000000 (Дев’ятнадцять мільйонів) штук простих 
іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн.(Десять грн. 00 коп.). На нашу думку, твер-
дження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіта-
лу сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. 
Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фі-
нансові результати») і Примітках 13-14, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуаль-
ної основи спеціального призначення, за винятком наступного: - порівняльна інформація сто-
совно доходів, витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена за 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ 
тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно 
розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало 
впливу). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного 
періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також про те, що 
станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів 
– наведено достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо 
увагу на те, що попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встанов-
леними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові 
результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», затвердженими на-
казом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звіт-
ності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю 
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ 

АСТРА ЛАЙН»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ ВИНОКУРОВА, будинок 1;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35811822;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 788-92-86;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка з ЄДР Серія АБ № 721122;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 17.03.2008 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.astraline.com.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 190000000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 190066 190028
Основні засоби (за залишковою вартістю) 25 15
Довгострокові фінансові інвестиції 1200  0
Запаси -  0
Сумарна дебіторська заборгованість 617 343
Грошові кошти та їх еквіваленти 4180 45
Власний капітал 190006 190008
Статутний капітал 190000 190000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6 8
Довгострокові зобов'язання - 0
Поточні зобов'язання 60 20
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,008158 0.000105
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0,008158 0.000105

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 19000000 19000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -
 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

-  -

Вартість чистих активів 190006 190008
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядо-

ва рада, Голова правлiння, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова правління - Козiєнко 
Олександр Сергiйович, Головний бухгалтер - Воробйова Ганна Вiкторiвна, Голова Наглядової 
ради Романюк Олексiй Iванович, Член Наглядової ради - Савлук Роман Ярославович, Член 
Наглядової ради Кулiєва Свiтлана Сергiївна, Ревізор - Кісєль Iнеса Миколаївна. Засновники 
товариства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Спецзахист-68», Товариство з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Гарант-Капiтал».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу – Акції у бездокументарній формі. 
Тип - Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 19 000 000 шт. – розміщені повністю 
(номінальна вартість однієї акції 10 грн). Акції товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ 
«Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 27.02.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 

Показник Період - 2012 рік
Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 29

Чисельність працівників - усього 9
8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось.
9. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата виник-

нення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн) 

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних) 

Дата погашення 

Інші зобов’язання Х 20 Х Х 
Усього 

зобов’язань 
Х 20 Х Х 

За результатами звітного року у товариства відсутні зобов’язання за кредитами банків, за 
цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за векселями, за фінансовими інвестиціями в корпо-
ративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова допомога на зворотній основі.

10. Інформація щодо аудиторського висновку: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗА-
ЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН». Адресовано: керівництву та акціонерам 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН». Основні відомості про 
аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; 

Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-
рів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцез-
находження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон 
(факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН» (надалі по тексту - Товариство) що 
додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про 
фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією 
датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, 
включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на 
МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). Попередню фінансову звітність 
було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці 1 концеп-
туальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, 
як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність 
складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної 
інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з 
урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлу-
мачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом 
на 31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 04.02.2013 р. по 11.02.2013 р. на під-
ставі додаткової угоди б/н від 04.02.2013 р. до договору №11/12 - АН від 23.12.2011 р. Для 
проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація 
про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. 
Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський 
персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з ви-
щезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці Х. 
Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він 
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудиторів Нашою 
відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандар-
тів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не 
містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отри-
мання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. 
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викрив-
лень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку 
цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання 
суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським 
персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, 
що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бух-
галтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які 
спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозу-
вання економічних показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Попередня фі-
нансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, а також на основi 
припущення щодо безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не 
привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані 
фінансово – господарської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що наведена 
у звітності та Примітках 5 - 8, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи 
спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльнос-
ті, не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформація за 
видами зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 11 - 12, на нашу думку, розкрита 
відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних об-
ставин: - в Товаристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), 
зокрема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає 
МСБО 19 «Виплати працівникам». Інформація про власний капітал Товариства, що наведена у 
звітності і Примітках 9 – 10, на нашу думку, розкрита відповідно до Установчих документів та 
концептуальної основи спеціального призначення.

Розмір статутного капіталу Товариства складає 190000000, 00 грн. (Сто дев’яносто міль-
йонів грн. 00 коп.). Його розподілено на 19000000 (Дев’ятнадцять мільйонів) штук простих 
іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн.(Десять грн. 00 коп.). На нашу думку, твер-
дження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіта-
лу сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. 
Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фі-
нансові результати») і Примітках 13-14, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуаль-
ної основи спеціального призначення, за винятком наступного: - порівняльна інформація сто-
совно доходів, витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена за 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ 
тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно 
розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало 
впливу). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного 
періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також про те, що 
станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів 
– наведено достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо 
увагу на те, що попередню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встанов-
леними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові 
результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», затвердженими на-
казом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звіт-
ності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю 

станом на 31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках 
бухгалтерського обліку, на початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті 
про фінансовий стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові ре-
зультати та рух грошових коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в Україні. Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно 
дебіторської заборгованості. Обліковою політикою Товариства не передбачено створення за-
безпечення на виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечен-
ня на виплату відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з 
цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який 
міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умовно – позитивної 
думки щодо фінансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу 
думку, попередня фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке йдеться 
у вищенаведеному параграфі, складена відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, описаної в примітці 1, включаючи припущення управлінського персоналу щодо 
стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очі-
кується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет 
фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки 
стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному 
році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на діяльність 
Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної валюти). Річна 
фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу 
умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить поси-
лання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у 
майбутньому. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Ми звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який 
включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові резуль-
тати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, 
і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагаєть-

ся МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Товариства, 
результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша 
думка не модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову звітність Товариства 
було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, 
попередня фінансова звітність Товариства може бути не прийнятною для інших цілей. 
Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відпо-
відним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. При порівнянні 
вартості чистих активів з сумою статутного капіталу виявлено наступне: вартість чистих 
активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 190 008 тис. грн. сума статутного 
капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 190 000 тис. грн. Ми підтвер-
джуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що відповідає 
вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Підпис 
аудитора: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, 
чинний до 16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): 
«11» лютого 2013 року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифі-
кат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 09.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 23.04.2013 р. 
на власному веб-сайті www.astraline.com.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
astraline.com.ua/wp-content/uploads/file/astraline_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова правління Козiєнко Олександр Сергійович.
24.04.2013 р.

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА, будинок 21-К;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36906459;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 734-40-60;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка Серії АБ № 721145;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 21.12.2009 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.avtomeh.com;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 93247 000.00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 149591 220375
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14 5
Довгострокові фінансові інвестиції  0  0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 69652 60
Власний капітал 93309 143873
Статутний капітал 93247 93247
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 62 63
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 56282 76502
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000021 0.00001
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000021 0.00001

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 93247000 93247000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -
 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 93309 143873
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників: Ор-

ганами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова рада, 
Генеральний директор, Ревізор. Посадові особи товариства: Генеральний директор Козiєнко 
Олександр Сергiйович, Головний бухгалтер - Бондаренко Зоя Юріївна, Голова Наглядової ради 
Кісєль Інеса Миколаївна, Член Наглядової ради - Сiбiлєв Микола Сергiйович, Член Наглядової 
ради - Воробйова Ганна Вiкторiвна, Ревізор - Захаров Олександр Сергiйович. Засновники то-
вариства: ВАТ «Будiнвест-4», ВАТ «Газовi Мережi».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 93247000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 23.03.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників

Показник Період - 2012 рік
Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 29

Чисельність працівників - усього 9
8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось.
9. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань 
Дата ви-
никнення 

Непогашена частина 
боргу (тис. грн)

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних) 

Дата по-
гашення 

Кредити банку Х  76 500 Х Х 
у тому числі: 

31.07.2012 р. 76 500 17,5 26.07.2013 р. 
Інші зобов’язання Х  2 Х Х 

Усього зобов’язань Х 76502 Х Х
За результатами звітного року у товариства відсутні зобов’язання за цінними паперами, 

у т.ч. за облігаціями, за векселями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, По-
даткові зобов’язання, Фінансова допомога на зворотній основі.

10. Інформація щодо аудиторського висновку:
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фінансо-

вої звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ». 
Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМЕ-
ХАНІЗАЦІЯ». Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене 
найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів № 4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 
від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, 
будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудит попередньої фінансової 
звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ» (надалі по тексту - 
Товариство) що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відпо-
відних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який 
закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та 
інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосо-
ваних П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). Попередню фінан-
сову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці 
1 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог 
МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звіт-
ність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порів-
няльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 
р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та 
тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом 
на 31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 22.01.2013 р. по 29.01.2013 р. на підставі 
додаткової угоди б/н від 22.01.2013 р. до договору №11/12 - АМ від 27.12.2011 р. Для прове-
дення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація про фі-
нансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відпо-



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний 

район, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА, будинок 21-К;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33718688;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 789-70-86;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка з ЄДР Серія АБ № 721141;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 31.08.2005 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.ecotehnologii.com.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-

тя інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 94 350 000.00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 110130 146166
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 0
Довгострокові фінансові інвестиції 4000 4000
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 55 0

Грошові кошти та їх еквіваленти 48369 46
Власний капітал 94748 139720
Статутний капітал 94350 94350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 398 399
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 15382 6446
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000021 0.000011
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000021 0.000011

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 94350000 94350000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -
 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 94748 139720
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників: 

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Нагля-
дова рада, Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління Леонтюк 
Володимир Олегович, Головний бухгалтер - Кулієва Світлана Сергіївна, Голова Нагля-
дової ради Козiєнко Олександр Сергiйович, Член Наглядової ради - Подковирiна Олена 
Миколаївна, Член Наглядової ради - Тисенко Андрiй Юрiйович, Ревізор - Копняк Зоя 

відальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський 
персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вище-
зазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці Х. 
Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він 
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудиторів Нашою 
відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандар-
тів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не 
містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отри-
мання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Ви-
бір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих 
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання 
суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським 
персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що 
отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтер-
ський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямо-
вані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування 
економічних показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Попередня фінансова 
звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, а також на основi припу-
щення щодо безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело 
до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані фінансово 
– господарської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що наведена у звітності 
та Примітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльності, не створює 
резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформація за видами 
зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу думку, розкрита відповідно 
до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - в То-
варистві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не ство-
рено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Ви-
плати працівникам». Інформація про власний капітал Товариства, що наведена у звітності і 
Примітках 8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до Установчих документів та концептуаль-
ної основи спеціального призначення. Розмір статутного капіталу Товариства складає 
93247000,00 грн. (Дев’яносто три мільйони двісті сорок сім тисяч грн. 00 коп.). Його розподі-
лено на 93247000 (Дев’яносто три мільйони двісті сорок сім тисяч) штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна грн. 00 коп.). На нашу думку, твердження управлінського 
персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному 
обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу 
чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і При-
мітках 12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального при-
значення, за винятком наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, витрат та при-
бутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена за Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та 
витрати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 
форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало впливу). На нашу думку, твер-
дження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду Товариство не здій-
снювало операції з іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на звітну дату Товари-
ство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено достовірно. 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що попередню 
фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встановленими положеннями (стандар-
тами) бухгалтерського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошо-

вих коштів», «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністерства фінансів Укра-
їни від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi якi 
застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi 
закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за рiк, 
що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, на початок 
звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий стан). Порівняльна 
інформація за попередній рік відображає фінансові результати та рух грошових коштів у відпо-
відності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товариством не створю-
ються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської заборгованості. Обліковою 
політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на виплату відпусток. Однак, ми 
зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату відпусток працівникам вимагає 
МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим 
частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забез-
печень. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фінансової звітності В результаті про-
веденої аудиторської перевірки, на нашу думку, попередня фінансова звітність Товариства, за 
винятком впливу питань про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, складена відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 1, включаючи припу-
щення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чин-
ними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський 
персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 
31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу 
на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка 
впливала та може впливати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та некон-
вертованість національної валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку 
управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фі-
нансовий стан Товариства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не 
змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому. Пояснювальний параграф та обмежен-
ня щодо використання Ми звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності 
за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінан-
сові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний 
капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що ви-
магається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Товариства, 
результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка 
не модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову звітність Товариства було скла-
дено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фі-
нансова звітність Товариства може бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський 
висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку. При порівнянні вартості чистих активів з 
сумою статутного капіталу виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець 
звітного періоду складає – 143 873 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець 
звітного періоду складає – 93 247 тис. грн.Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів пере-
вищує суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 
155 Цивільного кодексу України. Підпис аудитора: Сорока О.М. (Сертифікат аудитора України 
від 28.04.2011 р. № 006805, чинний до 28.04.2016 р.) Дата аудиторського висновку (звіту неза-
лежного аудитора): «29» січня 2013 року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко 
С.А.(Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 12.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. на 
власному веб-сайті www.avtomeh.com в мережі Інтернет (за посиланням http://www.avtomeh.
com/wp-content/uploads/file/avtomeh_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Генеральний директор Козiєнко Олександр Сергiйович.
24.04.2013 р.
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний 

район, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА, будинок 21-К;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33718688;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 789-70-86;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка з ЄДР Серія АБ № 721141;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 31.08.2005 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.ecotehnologii.com.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-

тя інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 94 350 000.00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 110130 146166
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 0
Довгострокові фінансові інвестиції 4000 4000
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 55 0

Грошові кошти та їх еквіваленти 48369 46
Власний капітал 94748 139720
Статутний капітал 94350 94350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 398 399
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 15382 6446
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000021 0.000011
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000021 0.000011

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 94350000 94350000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -
 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 94748 139720
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників: 

Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Нагля-
дова рада, Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління Леонтюк 
Володимир Олегович, Головний бухгалтер - Кулієва Світлана Сергіївна, Голова Нагля-
дової ради Козiєнко Олександр Сергiйович, Член Наглядової ради - Подковирiна Олена 
Миколаївна, Член Наглядової ради - Тисенко Андрiй Юрiйович, Ревізор - Копняк Зоя 

відальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський 
персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вище-
зазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці Х. 
Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він 
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудиторів Нашою 
відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандар-
тів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не 
містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отри-
мання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Ви-
бір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих 
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання 
суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським 
персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що 
отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтер-
ський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямо-
вані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування 
економічних показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Попередня фінансова 
звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, а також на основi припу-
щення щодо безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело 
до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані фінансово 
– господарської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що наведена у звітності 
та Примітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльності, не створює 
резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформація за видами 
зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу думку, розкрита відповідно 
до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - в То-
варистві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не ство-
рено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Ви-
плати працівникам». Інформація про власний капітал Товариства, що наведена у звітності і 
Примітках 8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до Установчих документів та концептуаль-
ної основи спеціального призначення. Розмір статутного капіталу Товариства складає 
93247000,00 грн. (Дев’яносто три мільйони двісті сорок сім тисяч грн. 00 коп.). Його розподі-
лено на 93247000 (Дев’яносто три мільйони двісті сорок сім тисяч) штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна грн. 00 коп.). На нашу думку, твердження управлінського 
персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному 
обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу 
чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і При-
мітках 12-13, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального при-
значення, за винятком наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, витрат та при-
бутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена за Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та 
витрати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 
форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало впливу). На нашу думку, твер-
дження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду Товариство не здій-
снювало операції з іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на звітну дату Товари-
ство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено достовірно. 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що попередню 
фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встановленими положеннями (стандар-
тами) бухгалтерського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошо-

вих коштів», «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністерства фінансів Укра-
їни від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi якi 
застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi 
закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за рiк, 
що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, на початок 
звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий стан). Порівняльна 
інформація за попередній рік відображає фінансові результати та рух грошових коштів у відпо-
відності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товариством не створю-
ються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської заборгованості. Обліковою 
політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на виплату відпусток. Однак, ми 
зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату відпусток працівникам вимагає 
МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим 
частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забез-
печень. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фінансової звітності В результаті про-
веденої аудиторської перевірки, на нашу думку, попередня фінансова звітність Товариства, за 
винятком впливу питань про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, складена відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 1, включаючи припу-
щення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чин-
ними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський 
персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 
31.12.2013 року. Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу 
на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка 
впливала та може впливати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та некон-
вертованість національної валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку 
управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фі-
нансовий стан Товариства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не 
змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому. Пояснювальний параграф та обмежен-
ня щодо використання Ми звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності 
за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінан-
сові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний 
капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що ви-
магається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Товариства, 
результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка 
не модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову звітність Товариства було скла-
дено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фі-
нансова звітність Товариства може бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський 
висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку. При порівнянні вартості чистих активів з 
сумою статутного капіталу виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець 
звітного періоду складає – 143 873 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець 
звітного періоду складає – 93 247 тис. грн.Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів пере-
вищує суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 
155 Цивільного кодексу України. Підпис аудитора: Сорока О.М. (Сертифікат аудитора України 
від 28.04.2011 р. № 006805, чинний до 28.04.2016 р.) Дата аудиторського висновку (звіту неза-
лежного аудитора): «29» січня 2013 року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко 
С.А.(Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 12.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. на 
власному веб-сайті www.avtomeh.com в мережі Інтернет (за посиланням http://www.avtomeh.
com/wp-content/uploads/file/avtomeh_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Генеральний директор Козiєнко Олександр Сергiйович.
24.04.2013 р.

Сергiївна. Засновники товариства: ЗАТ «Страхова компанiя «АГАВА», ЗАТ «Страхова 
компанiя «БIАНТ».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 94 350 000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 27.02.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 

Показник Період - 2012 рік
Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 42

Чисельність працівників - усього 9
8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось.
9. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань Дата ви-
никнення 

Непогашена части-
на боргу (тис. грн) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата по-
гашення 

Інші зобов’язання Х 6446 Х Х 
Усього зобов’язань Х 6446 Х Х

За результатами звітного року у товариства відсутні зобов’язання за кредитами банків, за 
цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за векселями, за фінансовими інвестиціями в корпо-
ративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова допомога на зворотній основі.

10. Інформація щодо аудиторського висновку:
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фі-

нансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОТЕХНОЛО-
ГІЇ». Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕКОТЕХНОЛОГІЇ». Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІ-
ПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудитор-
ської палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропе-
тровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми 
провели аудит попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕКОТЕХНОЛОГІЇ» (надалі по тексту - Товариство) що додається, яка складається з балансу 
станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових 
коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу 
суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка по-
яснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «по-
передня фінансова звітність»). Попередню фінансову звітність було складено управлін-
ським персоналом із використанням описаної у примітці 1 концептуальної основи 
спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає 
МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність складена з метою 
формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при 
підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням 
можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що 
будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 30.01.2013 р. по 05.02.2013 р. на підставі 
додаткової угоди б/н від 30.01.2013 р. до договору №11/12 - ЕТ від 27.12.2011 р. Для про-
ведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація про 
фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. 
Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлін-
ський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно 
з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в при-
мітці Х. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, 
який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що 
не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність ауди-
торів Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звіт-
ності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Між-
народних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудитор-
ських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попере-
дній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи 
оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрай-
ства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової 
звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з 
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарю-
вання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнят-
ність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подан-
ня попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні 
аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві 
ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 
та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на розкриття 
достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування економічних по-
казників та фінансового аналізу результатів діяльності. Попередня фінансова звітність була 
підготовлена на основі принципу історичної вартості, а також на основi припущення щодо 
безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело до суттє-
вих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані фінансово – 
господарської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що наведена у звітнос-
ті та Примітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної основи 
спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяль-
ності, не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Інформа-

ція за видами зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу думку, 
розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винятком на-
ступних обставин: - в Товаристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та 
поточні), зокрема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як 
того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». Інформація про власний капітал Товари-
ства, що наведена у звітності і Примітках 8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно до 
Установчих документів та концептуальної основи спеціального призначення. Розмір статут-
ного капіталу Товариства складає 94 350 000, 00 грн. (Дев’яносто чотири мільйони триста 
п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.), який розподілено на 94 350 000 (Дев’яносто чотири мільйони 
триста п’ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна 
грн. 00 коп.). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені 
Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені законо-
давством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збит-
ку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і Примітках 12-13, на нашу 
думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винят-
ком наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), 
яка приведена за попередній рік, відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтер-
ського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та ви-
трати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 
форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало впливу). На нашу думку, 
твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду Товариство не 
здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на звітну дату 
Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено достовір-
но. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що по-
передню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встановленими положення-
ми (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт 
про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністер-
ства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо 
звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом 
на 31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгал-
терського обліку, на початок звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про 
фінансовий стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові резуль-
тати та рух грошових коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського об-
ліку в Україні. Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно 
дебіторської заборгованості. Обліковою політикою Товариства не передбачено створення 
забезпечення на виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпе-
чення на виплату відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У 
зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товари-
ства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умовно – 
позитивної думки щодо фінансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевір-
ки, на нашу думку, попередня фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань 
про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, складена відповідно до концептуальної 
основи спеціального призначення, описаної в примітці 1, включаючи припущення управлін-
ського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та об-
лікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал 
підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 
року. Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови 
здійснення діяльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка вплива-
ла та може впливати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконверто-
ваність національної валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управ-
лінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та 
фінансовий стан Товариства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товари-
ство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому. Пояснювальний параграф та 
обмеження щодо використання

Ми звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який 
включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові резуль-
тати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і 
відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається 
МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Товариства, резуль-
татів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не 
модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову звітність Товариства було скла-
дено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня 
фінансова звітність Товариства може бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудитор-
ський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. При порівнянні вартості чистих 
активів з сумою статутного капіталу виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства 
на кінець звітного періоду складає – 139 720 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства 
на кінець звітного періоду складає – 94 350 тис. грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих 
активів перевищує суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства, а саме 
частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Підпис аудитора: Сорока О.М.(Сертифікат 
аудитора України від 28.04.2011 р. № 006805, чинний до 28.04.2016 р.) Дата аудиторського 
висновку (звіту незалежного аудитора): «05» лютого 2013 року.Підпис керівника аудитор-
ської фірми: Стецюренко С.А.(Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, 
чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 10.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. на 
власному веб-сайті www.ecotehnologii.com.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
ecotehnologii.com.ua/wp-content/uploads/file/ecotehnologii_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління Леонтюк Володимир Олегович.
24.04.2013 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСГРУП-

ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, 

Індустріальний район, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 4-Б;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33718714;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 789-82-08;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка з ЄДР Серія АБ № 721140;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 31.08.2005 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.ekne.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 30 000 000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 123815 50 670
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції  0  0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1112 39
Власний капітал  50277 50 670
Статутний капітал 30000 30000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 277 281
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 73538 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000067 0.000133
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000067 0.000133

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 30000000 30000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -
 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів  50277  50670
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників: Ор-

ганами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова рада, 
Правління, Ревізійна комісія (Ревізор). Посадові особи товариства: Голова Правління - Рома-
нюк Олексій Іванович, Головний бухгалтер - Шаповал Ольга Валентинівна, Голова Наглядової 
ради Рожко Ольга Георгіївна, Член Наглядової ради - Федоренко Валентина Дмитрівна, Член 
Наглядової ради – Нікітіна Марина Олександрівна, Ревізор - Романюк В`ячеслав Іванович. 
Засновники товариства: ЗАТ «Страхова компанiя «БIАНТ», ЗАТ «Страхова компанiя «АГАВА».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид цінного паперу – Акції у бездокументарній 
формі. Тип - Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 30 000 000 шт. (номінальна вартість 
однієї акції 1 грн) – розміщені повністю. Акції товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ 
«Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 16.03.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 

Показник Період - 2012 рік
Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 29

Чисельність працівників - усього 9
8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось.
9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства 

відсутні довгострокові та поточні зобов’язання.
10. Інформація щодо аудиторського висновку: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗА-

ЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФІНАНСГРУП - ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ». Адре-
совано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСГРУП 
- ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ». Основні відомості про аудиторську 
фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИ-
ТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код 
ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 
№4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезна-
ходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон 
(факс): +38 (056) 790-03-54.

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ФІНАНСГРУП - ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ» (надалі 
по тексту - Товариство), що включає: Баланс станом на 31.12.2012 р., Звіт про фінансові 
результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, складені за рік, що ми-
нув на зазначену дату, а також стислий виклад суттєвих аспектів облікової політики та інших 

пояснювальних Приміток, які додаються. Перевірку проведено в період з 26.02.2013 р. по 
04.03.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 05.02.2013 р. до договору №12/03 - ЕК від 
02.03.2012 р. Для проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та 
інша інформація про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 
р. по 31.12.2012 р.

Відповідальність управлінського персоналу: Управлінський персонал Товариства несе 
відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у від-
повідності до вимог чинного законодавства України, а також Міжнародних стандартів фі-
нансової звітності, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Тлумачень Комітета по 
роз’ясненням міжнародної фінансової звітності (надалі по тексту – Міжнародних стандар-
тів фінансової звітності, або МСФЗ). Відповідальність управлінського персоналу охоплює: 
розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та 
достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень вна-
слідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а 
також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудиторів:Нашою 
відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 
аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупних послуг 
видання 2010 року, які затверджені в Україні в якості національних стандартів аудиту. Ці 
стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування 
й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова 
звітність не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Аудит перед-
бачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і 
розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, вклю-
чаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень. Аудит включає також оцінку відповідності ви-
користання облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським 
персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Ми вважаємо, що отримали 
достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтерський 
облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямо-
вані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування 
економічних показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Прийняття нових 
стандартів і інтерпретацій не привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку 
Товариства, який відображає дані фінансово – господарської діяльності Товариства. Роз-
криття інформації за видами активів, що наведена у Примітках 5 - 7, на нашу думку подано 
у відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі ді-
яльності, не створює резерв сумнівних боргів.Розкриття інформації за видами зобов’язань, 
що наведена у Примітках 10 -11, на нашу думку подано у відповідності до вимог МСФЗ, за 
винятком наступних обставин: в Товаристві не створюються забезпечення та резерви, зо-
крема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає 
МСБО 19 «Виплати працівникам».

Розкриття інформації про власний капітал Товариства у Примітках 8 - 9 в усіх суттєвих 
аспектах відповідає установчим документам та вимогам МСФЗ. Розмір статутного капіталу 
Товариства складає 30 000 000, 00 грн. (Тридцять мільйонів грн. 00 коп.), який розподілено 
на 30 000 000 (Тридцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. 
(Одна грн. 00 коп.) кожна. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що 
заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені 
законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку 
(збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати») і Примітках 12-13, на 
нашу думку, подано у відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступного: - порівняльна 
інформація стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній 
рік, відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з при-
чини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій 
з цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний 
фінансовий результат це не мало впливу); На нашу думку, твердження управлінського пер-
соналу про те, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотеч-
ними облігаціями – наведено достовірно. Також, твердження управлінського персоналу про 
те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних 
фондів – наведено достовірно. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного 
капіталу виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду 
складає – 50 670 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періо-
ду складає – 30 000 тис. грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує 
суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства, а саме: частині 3 статті 
155 Цивільного кодексу України. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми 
звертаємо увагу на те, що фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, вста-
новленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», 3 «Звіт про 
фінансові результати», 4 «Звіт про рух грошових коштів», 5 «Звіт про власний капітал», 
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуван-
ням норм мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi якi застосовуються на початковiй 
стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом 
з порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазна-
чену дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, на початок звітного року, транс-
формовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий стан). Порівняльна інформація за 
попередній рік відображає фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності 
до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товариством не створюються 
резерви та забезпечення, зокрема резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, 
як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити 
пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму 
цих резервів. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фінансової звітності: В ре-
зультаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, фінансова звітність Товариства, 
за винятком впливу питань про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, у всіх суттєвих 
аспектах достовірно відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2012 р., фінансові 
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСГРУП-

ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, 

Індустріальний район, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 4-Б;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33718714;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 789-82-08;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка з ЄДР Серія АБ № 721140;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 31.08.2005 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.ekne.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 30 000 000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 123815 50 670
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції  0  0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1112 39
Власний капітал  50277 50 670
Статутний капітал 30000 30000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 277 281
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 73538 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000067 0.000133
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000067 0.000133

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 30000000 30000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -
 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів  50277  50670
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників: Ор-

ганами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова рада, 
Правління, Ревізійна комісія (Ревізор). Посадові особи товариства: Голова Правління - Рома-
нюк Олексій Іванович, Головний бухгалтер - Шаповал Ольга Валентинівна, Голова Наглядової 
ради Рожко Ольга Георгіївна, Член Наглядової ради - Федоренко Валентина Дмитрівна, Член 
Наглядової ради – Нікітіна Марина Олександрівна, Ревізор - Романюк В`ячеслав Іванович. 
Засновники товариства: ЗАТ «Страхова компанiя «БIАНТ», ЗАТ «Страхова компанiя «АГАВА».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид цінного паперу – Акції у бездокументарній 
формі. Тип - Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 30 000 000 шт. (номінальна вартість 
однієї акції 1 грн) – розміщені повністю. Акції товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ 
«Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 16.03.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 

Показник Період - 2012 рік
Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 29

Чисельність працівників - усього 9
8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось.
9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства 

відсутні довгострокові та поточні зобов’язання.
10. Інформація щодо аудиторського висновку: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗА-

ЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФІНАНСГРУП - ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ». Адре-
совано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСГРУП 
- ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ». Основні відомості про аудиторську 
фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИ-
ТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код 
ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 
№4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезна-
ходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон 
(факс): +38 (056) 790-03-54.

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ФІНАНСГРУП - ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ» (надалі 
по тексту - Товариство), що включає: Баланс станом на 31.12.2012 р., Звіт про фінансові 
результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, складені за рік, що ми-
нув на зазначену дату, а також стислий виклад суттєвих аспектів облікової політики та інших 

пояснювальних Приміток, які додаються. Перевірку проведено в період з 26.02.2013 р. по 
04.03.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 05.02.2013 р. до договору №12/03 - ЕК від 
02.03.2012 р. Для проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та 
інша інформація про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 
р. по 31.12.2012 р.

Відповідальність управлінського персоналу: Управлінський персонал Товариства несе 
відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у від-
повідності до вимог чинного законодавства України, а також Міжнародних стандартів фі-
нансової звітності, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Тлумачень Комітета по 
роз’ясненням міжнародної фінансової звітності (надалі по тексту – Міжнародних стандар-
тів фінансової звітності, або МСФЗ). Відповідальність управлінського персоналу охоплює: 
розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та 
достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень вна-
слідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а 
також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудиторів:Нашою 
відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 
аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупних послуг 
видання 2010 року, які затверджені в Україні в якості національних стандартів аудиту. Ці 
стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування 
й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова 
звітність не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Аудит перед-
бачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і 
розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, вклю-
чаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень. Аудит включає також оцінку відповідності ви-
користання облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським 
персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Ми вважаємо, що отримали 
достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтерський 
облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямо-
вані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування 
економічних показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Прийняття нових 
стандартів і інтерпретацій не привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку 
Товариства, який відображає дані фінансово – господарської діяльності Товариства. Роз-
криття інформації за видами активів, що наведена у Примітках 5 - 7, на нашу думку подано 
у відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі ді-
яльності, не створює резерв сумнівних боргів.Розкриття інформації за видами зобов’язань, 
що наведена у Примітках 10 -11, на нашу думку подано у відповідності до вимог МСФЗ, за 
винятком наступних обставин: в Товаристві не створюються забезпечення та резерви, зо-
крема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає 
МСБО 19 «Виплати працівникам».

Розкриття інформації про власний капітал Товариства у Примітках 8 - 9 в усіх суттєвих 
аспектах відповідає установчим документам та вимогам МСФЗ. Розмір статутного капіталу 
Товариства складає 30 000 000, 00 грн. (Тридцять мільйонів грн. 00 коп.), який розподілено 
на 30 000 000 (Тридцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. 
(Одна грн. 00 коп.) кожна. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що 
заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені 
законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку 
(збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати») і Примітках 12-13, на 
нашу думку, подано у відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступного: - порівняльна 
інформація стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній 
рік, відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з при-
чини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій 
з цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний 
фінансовий результат це не мало впливу); На нашу думку, твердження управлінського пер-
соналу про те, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотеч-
ними облігаціями – наведено достовірно. Також, твердження управлінського персоналу про 
те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних 
фондів – наведено достовірно. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного 
капіталу виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду 
складає – 50 670 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періо-
ду складає – 30 000 тис. грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує 
суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства, а саме: частині 3 статті 
155 Цивільного кодексу України. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми 
звертаємо увагу на те, що фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, вста-
новленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», 3 «Звіт про 
фінансові результати», 4 «Звіт про рух грошових коштів», 5 «Звіт про власний капітал», 
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуван-
ням норм мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi якi застосовуються на початковiй 
стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом 
з порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазна-
чену дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, на початок звітного року, транс-
формовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий стан). Порівняльна інформація за 
попередній рік відображає фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності 
до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товариством не створюються 
резерви та забезпечення, зокрема резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, 
як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити 
пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму 
цих резервів. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фінансової звітності: В ре-
зультаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, фінансова звітність Товариства, 
за винятком впливу питань про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, у всіх суттєвих 
аспектах достовірно відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2012 р., фінансові 

результати, рух грошових коштів і власного капіталу за рік, який закінчився на зазначену 
дату, у відповідності до вимог законодавства України та вибраної концептуальної основи. 
Надана до перевірки фінансова звітність Товариства складена, в основному, у відповідності 
до вибраної концептуальної основи – МСФЗ, згідно з даними регістрів бухгалтерського об-
ліку та виконана у повному обсязі. Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності 
ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на економічну 
ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на діяльність Товариства (зокрема не-
розвинений ринок та неконвертованість національної валюти). Річна фінансова звітність 
відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення 
діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилання, які могли 
б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому.

Підпис аудитора: Сорока О.М.(Сертифікат аудитора України від 28.04.2011 р. № 006805, 
чинний до 28.04.2016 р.)

Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «04» березня 2013 року.

Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А.(Сертифікат аудитора України А від 
16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 28.03.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 29.03.2013 р. 
на власному веб-сайті www.ekne.dp.ua в мережі Інтернет: http://www.ekne.dp.ua/wp-content/
uploads/file/ekne_rich_inf_2012.html.

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління Романюк Олексій Іванович
25.04.2013 р.

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОСТ- ІНВЕСТ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОСТ- ІНВЕСТ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21674760;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 789-52-88;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка Серії АБ 721132;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 10.12.1997 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.ostinvest.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 99000000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 100024 99004
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9 0
Довгострокові фінансові інвестиції  0  0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 2 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1046 24
Власний капітал 99004 99004
Статутний капітал 99000 99000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 2
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1020 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000010 0.0000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000010 0.0000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 99000000 99000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -
 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 99004 99004
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників: Ор-

ганами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова рада, 
Генеральний Директор, Ревізор. Посадові особи товариства: Генеральний Директор - Куліє-
ва Світлана Сергіївна, Головний бухгалтер - Гнатюк Сергій Валентинович, Голова Наглядової 
ради Потапенко Тетяна Юріївна, Член Наглядової ради - Байда Катерина Олександрівна, Член 
Наглядової ради - Калінчук Аліна Юріївна, Ревізор - Должковий Олександр Сергійович. За-
сновники товариства: Беттлi Бiзнес Iнк., Гапко Станiслав Станiславович, Пестрякова Наталiя 
Костянтинівна.

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 99000000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 22.03.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 2012 
рік – усього 57 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 9 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-
сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності 
за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОСТ - ІНВЕСТ». Адресовано: керівни-
цтву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОСТ - ІНВЕСТ». Основні відо-
мості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене найменування: ТОВ 
«АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 
22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, бу-
динок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудиторську перевірку фінан-
сових звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОСТ - ІНВЕСТ» (надалі по тексту - 
Товариство), що включає: Баланс станом на 31.12.2012 р., Звіт про фінансові результати, Звіт 
про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, складені за рік, що минув на зазначену 
дату, а також стислий виклад суттєвих аспектів облікової політики та інших пояснювальних 
Приміток, які додаються. Перевірку проведено в період з 17.01.2013 р. по 23.01.2013 р. на 
підставі додаткової угоди б/н від 17.01.2013 р. до договору №11/12 - ОВ від 28.12.2011 р. Для 
проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація 
про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. 
Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал Товариства несе відпо-
відальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповід-
ності до вимог чинного законодавства України, а також Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Тлумачень Комітета по 
роз’ясненням міжнародної фінансової звітності (надалі по тексту – Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, або МСФЗ). Відповідальність управлінського персоналу охоплює: роз-
робку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та досто-
вірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шах-
райства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових 
оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудиторів Нашою відповідальністю є 
висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської пере-
вірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контро-
лю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупних послуг видання 2010 року, 
які затверджені в Україні в якості національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від 
нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської 
перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Аудит передбачає виконання аудиторських 
процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. 
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викрив-
лень. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнят-
ність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення 
фінансових звітів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для 
висловлення власної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних 
принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах 
бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інфор-
мації у фінансовій звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу 
результатів діяльності. Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості. Фiнансова 
звiтність пiдготовлена на основi припущення безперервностi дiяльностi. Прийняття нових 
стандартів і інтерпретацій не привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Това-
риства, який відображає дані фінансово – господарської діяльності Товариства. Розкриття 
інформації за видами активів, що наведена у Примітках 5 - 7, на нашу думку подано у відпо-
відності до вимог МСФЗ, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі діяльності, 
не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Розкриття інфор-
мації за видами зобов’язань, що наведена у Примітках 10 - 11, на нашу думку подано у відпо-
відності до вимог МСФЗ, за винятком наступних обставин: в Товаристві не створюються за-
безпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не створено резерв забезпечення 
на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». Роз-
криття інформації про власний капітал Товариства у Примітках 8 - 9 в усіх суттєвих аспектах 
відповідає установчим документам та вимогам МСФЗ. Розмір статутного капіталу Товариства 
складає 99 000 000,00 грн. (Дев’яносто дев’ять мільйонів грн. 00 коп.). Його розподілено на 
99 000 000 (Дев’яносто дев’ять мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 
1,00 (Одна) грн. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені 
Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені законодав-
ством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що 
наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати») і Примітках 12-13, на нашу думку, 
подано у відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступного: - порівняльна інформація 
стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена 
за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на 
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДІКАЛ ТО-

МОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ ВИНОКУРОВА, будинок 5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33719147;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 789-50-98;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка з ЄДР Серія АБ 721127;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 31.08.2005 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.mti.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 30000000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 73489 50007
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6 1
Довгострокові фінансові інвестиції  14500  26130
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1177 109
Власний капітал  55579 50007
Статутний капітал  30000 30000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 344 348
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 17910 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000100 0.000133
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000100 0.000133

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 30000000 30000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -
 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів  55579 50007
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників: Ор-

ганами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова рада, 
Голова Правління, Ревізійна комісія (Ревізор). Посадові особи товариства: Голова Правління 
Лейбиченко Ольга Анатоліївна, Головний бухгалтер - Мендрух Тетяна Анатоліївна, Голова На-
глядової ради Кулієва Світлана Сергіївна, Член Наглядової ради - Чабан Андрій Юрійович, 
Член Наглядової ради - Борисова Марина Олегівна, Ревізор - Удод Володимир Никифорович. 
Засновники товариства: ЗАТ «Страхова компанiя «БIАНТ», ЗАТ «Страхова компанiя «АГАВА».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу – Акції у бездокументарній формі. 
Тип - Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 30 000 000 шт. (номінальна вартість однієї 
акції 1 грн)– розміщені повністю. Акції товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «При-
дніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

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

депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 16.03.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 

Показник Період - 2012 рік
Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 29

Чисельність працівників - усього 9
8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось.
9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-

сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку:
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності 

за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ». 
Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДІКАЛ 
ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ». Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – 
ДНІПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської 
палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, 
вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели ау-
диторську перевірку фінансових звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДІКАЛ 
ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ» (надалі по тексту - Товариство), що включає: Баланс станом на 
31.12.2012 р., Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний 
капітал, складені за рік, що минув на зазначену дату, а також стислий виклад суттєвих аспек-
тів облікової політики та інших пояснювальних Приміток, які додаються. Перевірку проведено 
в період з 28.01.2013 р. по 04.02.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 28.01.2013 р. до 
договору №11/12 - МТ від 27.12.2011 р. Для проведення аудиторської перевірки були надані 
документи, пояснення та інша інформація про фінансово-господарську діяльність Товариства 
за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відповідальність управлінського персоналу Управ-
лінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлен-
ня цієї фінансової звітності у відповідності до вимог чинного законодавства України, а також 
Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародних стандартів бухгалтерського об-
ліку, Тлумачень Комітета по роз’ясненням міжнародної фінансової звітності (надалі по тексту 
– Міжнародних стандартів фінансової звітності, або МСФЗ). Відповідальність управлінського 
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю сто-
совно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової 
політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудиторів 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі ре-
зультатів аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Між-
народних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупних 
послуг видання 2010 року, які затверджені в Україні в якості національних стандартів аудиту. 
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звіт-
ність не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Аудит передбачає 
виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів 
у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку 

МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними паперами 
необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат 
це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що протя-
гом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також 
про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсій-
них фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми 
звертаємо увагу на те, що фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встановле-
ними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», 3 «Звіт про фінансові 
результати», 4 «Звіт про рух грошових коштів», 5 «Звіт про власний капітал», затвердженими 
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi якi застосовуються на початковiй стадiї, 
пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з 
порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену 
дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, на початок звітного року, трансформова-
ні до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий стан). Порівняльна інформація за попередній рік 
відображає фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до Положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товариством не створюються резерви та забезпечен-
ня, зокрема стосовно дебіторської заборгованості. Обліковою політикою Товариства не пе-
редбачено створення забезпечення на виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення 
резерву забезпечення на виплату відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати праців-
никам». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) 
Товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умов-
но – позитивної думки щодо фінансової звітності В результаті проведеної аудиторської пере-
вірки, на нашу думку, фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке 
йдеться у вищенаведеному параграфі, у всіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінан-
совий стан Товариства на 31.12.2012 р., фінансові результати, рух грошових коштів і власного 
капіталу за рік, який закінчився на зазначену дату, у відповідності до вимог законодавства 
України та вибраної концептуальної основи. Надана до перевірки фінансова звітність Товари-

ства складена, в основному, у відповідності до вибраної концептуальної основи – МСФЗ, згід-
но з даними регістрів бухгалтерського обліку та виконана у повному обсязі. Не змінюючи на-
шої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності 
у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на 
діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної валю-
ти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можли-
вого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не міс-
тить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою 
діяльність у майбутньому. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу 
виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 99 
004 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 99 000 
тис. грн.Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, 
що відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. 
Підпис аудитора: Стецюренко С.А.(Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, 
чинний до 16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «16» 
січня 2013 року.Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А.(Сертифікат аудитора 
України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 03.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. 
на власному веб-сайті www.ostinvest.dp.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
ostinvest.dp.ua/wp-content/uploads/file/ostinvest_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Генеральний Директор Кулієва Світлана Сергіївна.
24.04.2013 р.
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДІКАЛ ТО-

МОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустрі-

альний район, ВУЛИЦЯ ВИНОКУРОВА, будинок 5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33719147;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 789-50-98;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка з ЄДР Серія АБ 721127;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 31.08.2005 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.mti.dp.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 30000000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 73489 50007
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6 1
Довгострокові фінансові інвестиції  14500  26130
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1177 109
Власний капітал  55579 50007
Статутний капітал  30000 30000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 344 348
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 17910 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000100 0.000133
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000100 0.000133

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 30000000 30000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -
 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів  55579 50007
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників: Ор-

ганами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова рада, 
Голова Правління, Ревізійна комісія (Ревізор). Посадові особи товариства: Голова Правління 
Лейбиченко Ольга Анатоліївна, Головний бухгалтер - Мендрух Тетяна Анатоліївна, Голова На-
глядової ради Кулієва Світлана Сергіївна, Член Наглядової ради - Чабан Андрій Юрійович, 
Член Наглядової ради - Борисова Марина Олегівна, Ревізор - Удод Володимир Никифорович. 
Засновники товариства: ЗАТ «Страхова компанiя «БIАНТ», ЗАТ «Страхова компанiя «АГАВА».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу – Акції у бездокументарній формі. 
Тип - Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 30 000 000 шт. (номінальна вартість однієї 
акції 1 грн)– розміщені повністю. Акції товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «При-
дніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

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

депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 16.03.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 

Показник Період - 2012 рік
Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 29

Чисельність працівників - усього 9
8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось.
9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-

сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку:
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності 

за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ». 
Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДІКАЛ 
ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ». Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – 
ДНІПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської 
палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, 
вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели ау-
диторську перевірку фінансових звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДІКАЛ 
ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ» (надалі по тексту - Товариство), що включає: Баланс станом на 
31.12.2012 р., Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний 
капітал, складені за рік, що минув на зазначену дату, а також стислий виклад суттєвих аспек-
тів облікової політики та інших пояснювальних Приміток, які додаються. Перевірку проведено 
в період з 28.01.2013 р. по 04.02.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 28.01.2013 р. до 
договору №11/12 - МТ від 27.12.2011 р. Для проведення аудиторської перевірки були надані 
документи, пояснення та інша інформація про фінансово-господарську діяльність Товариства 
за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Відповідальність управлінського персоналу Управ-
лінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлен-
ня цієї фінансової звітності у відповідності до вимог чинного законодавства України, а також 
Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародних стандартів бухгалтерського об-
ліку, Тлумачень Комітета по роз’ясненням міжнародної фінансової звітності (надалі по тексту 
– Міжнародних стандартів фінансової звітності, або МСФЗ). Відповідальність управлінського 
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю сто-
совно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової 
політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудиторів 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі ре-
зультатів аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Між-
народних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупних 
послуг видання 2010 року, які затверджені в Україні в якості національних стандартів аудиту. 
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звіт-
ність не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Аудит передбачає 
виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів 
у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку 

МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними паперами 
необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат 
це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що протя-
гом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також 
про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсій-
них фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми 
звертаємо увагу на те, що фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встановле-
ними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», 3 «Звіт про фінансові 
результати», 4 «Звіт про рух грошових коштів», 5 «Звіт про власний капітал», затвердженими 
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi якi застосовуються на початковiй стадiї, 
пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з 
порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену 
дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, на початок звітного року, трансформова-
ні до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий стан). Порівняльна інформація за попередній рік 
відображає фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до Положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товариством не створюються резерви та забезпечен-
ня, зокрема стосовно дебіторської заборгованості. Обліковою політикою Товариства не пе-
редбачено створення забезпечення на виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення 
резерву забезпечення на виплату відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати праців-
никам». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) 
Товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умов-
но – позитивної думки щодо фінансової звітності В результаті проведеної аудиторської пере-
вірки, на нашу думку, фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке 
йдеться у вищенаведеному параграфі, у всіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінан-
совий стан Товариства на 31.12.2012 р., фінансові результати, рух грошових коштів і власного 
капіталу за рік, який закінчився на зазначену дату, у відповідності до вимог законодавства 
України та вибраної концептуальної основи. Надана до перевірки фінансова звітність Товари-

ства складена, в основному, у відповідності до вибраної концептуальної основи – МСФЗ, згід-
но з даними регістрів бухгалтерського обліку та виконана у повному обсязі. Не змінюючи на-
шої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності 
у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на 
діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної валю-
ти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можли-
вого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не міс-
тить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою 
діяльність у майбутньому. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу 
виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 99 
004 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 99 000 
тис. грн.Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, 
що відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. 
Підпис аудитора: Стецюренко С.А.(Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, 
чинний до 16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «16» 
січня 2013 року.Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А.(Сертифікат аудитора 
України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 03.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. 
на власному веб-сайті www.ostinvest.dp.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
ostinvest.dp.ua/wp-content/uploads/file/ostinvest_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Генеральний Директор Кулієва Світлана Сергіївна.
24.04.2013 р.

ризиків суттєвих викривлень. Аудит включає також оцінку відповідності використання обліко-
вої політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загаль-
ного представлення фінансових звітів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні ау-
диторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві 
ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та 
Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на розкриття до-
стовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування економічних показни-
ків та фінансового аналізу результатів діяльності. Ця фінансова звітність була підготовлена 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі принципу істо-
ричної вартості. Фiнансова звiтність пiдготовлена на основi припущення безперервностi 
дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело до суттєвих змін у ведені 
бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані фінансово – господарської діяль-
ності Товариства. Розкриття інформації за видами активів, що наведена у Примітках 5 - 7, на 
нашу думку подано у відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступних обставин: - Това-
риство, в процесі діяльності, не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської за-
боргованості. Розкриття інформації за видами зобов’язань, що наведена у Примітках 10 - 11, 
на нашу думку подано у відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступних обставин: в 
Товаристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не 
створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 
«Виплати працівникам». Розкриття інформації про власний капітал Товариства у Примітках 8 
- 9 в усіх суттєвих аспектах відповідає установчим документам та вимогам МСФЗ. Розмір 
статутного капіталу Товариства складає 30000000,00 грн. (Тридцять мільйонів грн. 00 коп.). 
Його розподілено на 30000000 (Тридцять мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною 
вартістю 1,00 (Одна) грн. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що 
заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені 
законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку 
(збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати») і Примітках 12-13, на 
нашу думку, подано у відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступного: - порівняльна 
інформація стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), яка приведена за попередній рік, 
відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини пе-
реходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій з цінними 
паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий 
результат це не мало впливу). На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, 
що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, 
а також про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних 
пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної дум-
ки: Ми звертаємо увагу на те, що фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, вста-
новленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», 3 «Звіт про фі-
нансові результати», 4 «Звіт про рух грошових коштів», 5 «Звіт про власний капітал», 
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням 
норм мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi якi застосовуються на початковiй стадiї, 
пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.азом з 

порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на зазначену 
дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, на початок звітного року, трансформова-
ні до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий стан). Порівняльна інформація за попередній рік 
відображає фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до Положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товариством не створюються резерви та забезпечен-
ня, зокрема стосовно дебіторської заборгованості. Обліковою політикою Товариства не пе-
редбачено створення забезпечення на виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо, що створення 
резерву забезпечення на виплату відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати праців-
никам». У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) То-
вариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умовно – по-
зитивної думки щодо фінансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, на 
нашу думку, фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке йдеться у вище-
наведеному параграфі, у всіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан Товари-
ства на 31.12.2012 р., фінансові результати, рух грошових коштів і власного капіталу за рік, який 
закінчився на зазначену дату, у відповідності до вимог законодавства України та вибраної концеп-
туальної основи. Надана до перевірки фінансова звітність Товариства складена, в основному, у 
відповідності до вибраної концептуальної основи – МСФЗ, згідно з даними регістрів бухгалтер-
ського обліку та виконана у повному обсязі. Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звіт-
ності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на економічну 
ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на діяльність Товариства (зокрема нерозвине-
ний ринок та неконвертованість національної валюти). Річна фінансова звітність відображає по-
точну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції 
та фінансовий стан Товариства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство 
не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому. При порівнянні вартості чистих активів з 
сумою статутного капіталу виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітно-
го періоду складає – 50 007 тис. грн.сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періо-
ду складає – 30 000 тис. грн.Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму ста-
тутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного 
кодексу України. Підпис аудитора: Стецюренко С.А.(Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 
р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): 
«04» лютого 2013 року.Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А.(Сертифікат ауди-
тора України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації: Емітент розкрив повний текст річної інформації 
в Електронній системі комплексного розкриття інформації 05.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. на 
власному веб-сайті www.mti.dp.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://www.mti.dp.ua/wp-
content/uploads/file/mti_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління Лейбиченко Ольга Анатоліївна.
24.04.2013 р.

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІНВЕСТ 4»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІНВЕСТ 4»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкін-

ський район, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, будинок 2;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36295787;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 734-52-53;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка з ЄДР Серія АБ 721142;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 16.12.2008 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.budinvest4.com;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 30000000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 64785 50007
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4 1
Довгострокові фінансові інвестиції  0  26130
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 1492 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 32466 109
Власний капітал  50205 50007
Статутний капітал  30000 30000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 13 348
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 14580 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000100 0.000133
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000100 0.000133

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 30000000 30000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -
 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів  50205 50007

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників: Ор-
ганами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова рада, 
Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління Чайка Ірина Едуардівна, 
Головний бухгалтер - Копняк Зоя Сергіївна, Голова Наглядової ради Потапенко Тетяна Юріївна, 
Член Наглядової ради - Бурлака Віктор Васильович, Член Наглядової ради - Калінчук Аліна 
Юріївна, Ревізор - Гнатюк Сергій Валентинович. Засновники товариства: ПАТ «Газовi мережi», 
ПАТ «Медiкал Томограф Iнвестменс».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції 
Іменні прості. Загальна кількість акцій – 30 000 000 шт. – розміщені повністю. Акції товариства 
внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 27.02.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 
Показник Період - 2012 рік

Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 29
Чисельність працівників - усього 8

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-
сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку:
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності 

за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІНВЕСТ 4». Адресовано: керівни-
цтву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІНВЕСТ 4». Основні відо-
мості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене найменування: ТОВ 
«АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 
22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, бу-
динок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудиторську перевірку фінан-
сових звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІНВЕСТ 4» (надалі по тексту - 
Товариство), що включає: Баланс станом на 31.12.2012 р., Звіт про фінансові результати, Звіт 
про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, складені за рік, що минув на зазначену 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПРОМТЕХМОНТАЖ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця 

Винокурова, будинок 5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37032787;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 789-32-86;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка серії Серії АБ № 721124;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 06.04.2010 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.promtehmontazh.com.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 28000000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 51361 50316
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 2
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість  0 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1300 49
Власний капітал 50054 50316
Статутний капітал 28000 28000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 54 56

Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1307 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000018 0.000018
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000018 0.000018

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 112000000 112000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -
 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 50054 50316
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова 

рада, Правління, Ревізор.
Посадові особи товариства: Голова Правління- Сорока Олег Михайлович, Головний бухгал-

тер - Копняк Зоя Сергiївна, Голова Наглядової ради - Калінчук Аліна Юріївна, Член Наглядової 
ради - Калініченко Катерина Юріївна, Член Наглядової ради - Крикун Юлія Михайлівна, Ревізор 
- Байда Катерина Олександрівна. Засновники товариства: юридична особа ТОВ «Ренаксон».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції 
Іменні прості. Загальна кількість акцій – 112000000 шт. – розміщені повністю. Акції товариства 
внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 22.03.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 2012 

дату, а також стислий виклад суттєвих аспектів облікової політики та інших пояснювальних 
Приміток, які додаються. Перевірку проведено в період з 28.12.2012 р. по 09.01.2013 р. на 
підставі додаткової угоди б/н від 28.12.2012 р. до договору №11/12 - БІ від 27.12.2011 р. Для 
проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація 
про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. 
Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал Товариства несе відпо-
відальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповід-
ності до вимог чинного законодавства України, а також Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Тлумачень Комітета по 
роз’ясненням міжнародної фінансової звітності (надалі по тексту – Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, або МСФЗ). Відповідальність управлінського персоналу охоплює: роз-
робку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та досто-
вірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шах-
райства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових 
оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудиторів Нашою відповідальністю є 
висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської пере-
вірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контро-
лю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупних послуг видання 2010 року, 
які затверджені в Україні в якості національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від 
нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської 
перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Аудит передбачає виконання аудиторських 
процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. 
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викрив-
лень. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнят-
ність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення 
фінансових звітів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для 
висловлення власної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних 
принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах 
бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інфор-
мації у фінансовій звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу 
результатів діяльності. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело до суттєвих 
змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані фінансово – господар-
ської діяльності Товариства. Розкриття інформації за видами активів, що наведена у Приміт-
ках 5 - 7, на нашу думку подано у відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступних об-
ставин: - Товариство, в процесі діяльності, не створює резерв сумнівних боргів. Розкриття 
інформації за видами зобов’язань, що наведена у Примітках 10 -11, на нашу думку подано у 
відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступних обставин: в Товаристві не створюються 
забезпечення та резерви, зокрема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток пра-
цівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». Розкриття інформації про влас-
ний капітал Товариства у Примітках 8 - 9 в усіх суттєвих аспектах відповідає установчим до-
кументам та вимогам МСФЗ. Розмір статутного капіталу Товариства складає 30000000,00 грн. 
(Тридцять мільйонів грн. 00 коп.), який розподілено на 30000000 (Тридцять мільйонів) про-
стих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна грн. 00 коп.) кожна. На нашу думку, 
твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного 
капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено досто-
вірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про 
фінансові результати») і Примітках 12-13, на нашу думку, подано у відповідності до вимог 
МСФЗ, за винятком наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, витрат та при-
бутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена за Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи 
та витрати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 
160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало впливу); - в звітності не 

відображено суму нарахованого поточного податку на прибуток, який за звітний рік (згідно 
декларації з податку на прибуток) склав 0,9 тис. грн. На нашу думку, твердження управлін-
ського персоналу про те, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з 
іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управ-
лінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлен-
ня умовно-позитивної думки:Ми звертаємо увагу на те, що фiнансову звiтнiсть Товариства 
складено за формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 2 
«Баланс», 3 «Звіт про фінансові результати», 4 «Звіт про рух грошових коштів», 5 «Звіт про 
власний капітал», затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 
87, з урахуванням норм мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi якi застосовуються на 
початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 
р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на 
зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, на початок звітного року, 
трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий стан). Порівняльна інформація за 
попередній рік відображає фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товариством не створюються резер-
ви та забезпечення, зокрема резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того 
вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам», а також в звітності не відображено суму поточного 
податку на прибуток. У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину при-
бутку (збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та невідображеного 
податку. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фінансової звітності В результаті про-
веденої аудиторської перевірки, на нашу думку, фінансова звітність Товариства, за винятком 
впливу питань про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, у всіх суттєвих аспектах досто-
вірно відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2012 р., фінансові результати, рух 
грошових коштів і власного капіталу за рік, який закінчився на зазначену дату, у відповіднос-
ті до вимог законодавства України та вибраної концептуальної основи. Надана до перевірки 
фінансова звітність Товариства складена, в основному, у відповідності до вибраної концепту-
альної основи – МСФЗ, згідно з даними регістрів бухгалтерського обліку та виконана у повно-
му обсязі. Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови 
здійснення діяльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та 
може впливати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість 
національної валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським пер-
соналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товари-
ства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати 
свою діяльність у майбутньому.При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капі-
талу виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає 
– 50 155 тис. грн.сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 30 
000 тис. грн.Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, 
що відповідає вимогам законодавства, а саме: частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. 
Підпис аудитора: Стецюренко С.А.(Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, 
чинний до 16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «09» січня 
2013 року.Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А.(Сертифікат аудитора України 
А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації: Емітент розкрив повний текст річної інформації 
в Електронній системі комплексного розкриття інформації 01.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. 
на власному веб-сайті www.budinvest4.com в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
budinvest4.com/wp-content/uploads/file/budinvest4_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління Чайка Ірина Едуардівна.
24.04.2013 р.
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПРОМТЕХМОНТАЖ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця 

Винокурова, будинок 5;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37032787;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 789-32-86;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка серії Серії АБ № 721124;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 06.04.2010 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.promtehmontazh.com.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 28000000,00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 51361 50316
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 2
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість  0 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1300 49
Власний капітал 50054 50316
Статутний капітал 28000 28000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 54 56

Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1307 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.000018 0.000018
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

0.000018 0.000018

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 112000000 112000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -  -
 -  -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 50054 50316
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова 

рада, Правління, Ревізор.
Посадові особи товариства: Голова Правління- Сорока Олег Михайлович, Головний бухгал-

тер - Копняк Зоя Сергiївна, Голова Наглядової ради - Калінчук Аліна Юріївна, Член Наглядової 
ради - Калініченко Катерина Юріївна, Член Наглядової ради - Крикун Юлія Михайлівна, Ревізор 
- Байда Катерина Олександрівна. Засновники товариства: юридична особа ТОВ «Ренаксон».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції 
Іменні прості. Загальна кількість акцій – 112000000 шт. – розміщені повністю. Акції товариства 
внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 22.03.2012 р. проведено Чергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 2012 

дату, а також стислий виклад суттєвих аспектів облікової політики та інших пояснювальних 
Приміток, які додаються. Перевірку проведено в період з 28.12.2012 р. по 09.01.2013 р. на 
підставі додаткової угоди б/н від 28.12.2012 р. до договору №11/12 - БІ від 27.12.2011 р. Для 
проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та інша інформація 
про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. 
Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал Товариства несе відпо-
відальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповід-
ності до вимог чинного законодавства України, а також Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Тлумачень Комітета по 
роз’ясненням міжнародної фінансової звітності (надалі по тексту – Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, або МСФЗ). Відповідальність управлінського персоналу охоплює: роз-
робку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та досто-
вірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шах-
райства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових 
оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудиторів Нашою відповідальністю є 
висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської пере-
вірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контро-
лю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупних послуг видання 2010 року, 
які затверджені в Україні в якості національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від 
нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської 
перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Аудит передбачає виконання аудиторських 
процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. 
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викрив-
лень. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнят-
ність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення 
фінансових звітів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для 
висловлення власної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних 
принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах 
бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інфор-
мації у фінансовій звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу 
результатів діяльності. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело до суттєвих 
змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані фінансово – господар-
ської діяльності Товариства. Розкриття інформації за видами активів, що наведена у Приміт-
ках 5 - 7, на нашу думку подано у відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступних об-
ставин: - Товариство, в процесі діяльності, не створює резерв сумнівних боргів. Розкриття 
інформації за видами зобов’язань, що наведена у Примітках 10 -11, на нашу думку подано у 
відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступних обставин: в Товаристві не створюються 
забезпечення та резерви, зокрема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток пра-
цівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». Розкриття інформації про влас-
ний капітал Товариства у Примітках 8 - 9 в усіх суттєвих аспектах відповідає установчим до-
кументам та вимогам МСФЗ. Розмір статутного капіталу Товариства складає 30000000,00 грн. 
(Тридцять мільйонів грн. 00 коп.), який розподілено на 30000000 (Тридцять мільйонів) про-
стих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна грн. 00 коп.) кожна. На нашу думку, 
твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного 
капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено досто-
вірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про 
фінансові результати») і Примітках 12-13, на нашу думку, подано у відповідності до вимог 
МСФЗ, за винятком наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, витрат та при-
бутку (збитку), яка приведена за попередній рік, відображена за Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи 
та витрати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 
160 форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало впливу); - в звітності не 

відображено суму нарахованого поточного податку на прибуток, який за звітний рік (згідно 
декларації з податку на прибуток) склав 0,9 тис. грн. На нашу думку, твердження управлін-
ського персоналу про те, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з 
іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на звітну дату Товариство не має в управ-
лінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено достовірно. Підстава для висловлен-
ня умовно-позитивної думки:Ми звертаємо увагу на те, що фiнансову звiтнiсть Товариства 
складено за формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 2 
«Баланс», 3 «Звіт про фінансові результати», 4 «Звіт про рух грошових коштів», 5 «Звіт про 
власний капітал», затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. N 
87, з урахуванням норм мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi якi застосовуються на 
початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 
р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за рiк, що завершився на 
зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, на початок звітного року, 
трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий стан). Порівняльна інформація за 
попередній рік відображає фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товариством не створюються резер-
ви та забезпечення, зокрема резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того 
вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам», а також в звітності не відображено суму поточного 
податку на прибуток. У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину при-
бутку (збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та невідображеного 
податку. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фінансової звітності В результаті про-
веденої аудиторської перевірки, на нашу думку, фінансова звітність Товариства, за винятком 
впливу питань про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, у всіх суттєвих аспектах досто-
вірно відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2012 р., фінансові результати, рух 
грошових коштів і власного капіталу за рік, який закінчився на зазначену дату, у відповіднос-
ті до вимог законодавства України та вибраної концептуальної основи. Надана до перевірки 
фінансова звітність Товариства складена, в основному, у відповідності до вибраної концепту-
альної основи – МСФЗ, згідно з даними регістрів бухгалтерського обліку та виконана у повно-
му обсязі. Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови 
здійснення діяльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та 
може впливати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість 
національної валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським пер-
соналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товари-
ства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати 
свою діяльність у майбутньому.При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капі-
талу виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає 
– 50 155 тис. грн.сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 30 
000 тис. грн.Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, 
що відповідає вимогам законодавства, а саме: частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. 
Підпис аудитора: Стецюренко С.А.(Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, 
чинний до 16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «09» січня 
2013 року.Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А.(Сертифікат аудитора України 
А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації: Емітент розкрив повний текст річної інформації 
в Електронній системі комплексного розкриття інформації 01.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. 
на власному веб-сайті www.budinvest4.com в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
budinvest4.com/wp-content/uploads/file/budinvest4_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління Чайка Ірина Едуардівна.
24.04.2013 р.

рік – усього 29 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 9 осіб.
8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось.
9. Інформація про зобов’язання емітента: За результатами звітного року у товариства від-

сутні зобов’язання за кредитами банків, за цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за вексе-
лями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова 
допомога на зворотній основі, Інші зобов’язання.

10. Інформація щодо аудиторського висновку:
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності 

за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПРОМ-
ТЕХМОНТАЖ». Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПРОМТЕХМОНТАЖ». Основні відомості про аудиторську 
фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄД-
РПОУ: 37988473; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 
№4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнахо-
дження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон 
(факс): +38 (056) 790-03-54. Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ПРОМТЕХМОНТАЖ» (надалі по 
тексту - Товариство), що включає: Баланс станом на 31.12.2012 р., Звіт про фінансові резуль-
тати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, складені за рік, що минув на 
зазначену дату, а також стислий виклад суттєвих аспектів облікової політики та інших пояс-
нювальних Приміток, які додаються. Перевірку проведено в період з 10.01.2013 р. по 
16.01.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 10.01.2013 р. до договору №11/12 - ПТ від 
28.12.2011 р. Для проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та 
інша інформація про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 р. 
по 31.12.2012 р. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал Товари-
ства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітнос-
ті у відповідності до вимог чинного законодавства України, а також Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Тлумачень Комітета по 
роз’ясненням міжнародної фінансової звітності (надалі по тексту – Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, або МСФЗ). Відповідальність управлінського персоналу охоплює: роз-
робку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та досто-
вірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шах-
райства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових 
оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудиторів Нашою відповідальністю є 
висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської пере-
вірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контро-
лю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупних послуг видання 2010 року, 
які затверджені в Україні в якості національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від 
нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської 
перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Аудит передбачає виконання аудиторських 
процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. 
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викрив-
лень. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнят-
ність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення 
фінансових звітів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для 
висловлення власної думки. Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних 
принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах 
бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інфор-
мації у фінансовій звітності, прогнозування економічних показників та фінансового аналізу 
результатів діяльності. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не привело до суттєвих 
змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані фінансово – господар-
ської діяльності Товариства. Розкриття інформації за видами активів, що наведена у Примітках 
5 - 7, на нашу думку подано у відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступних обставин: 
- Товариство, в процесі діяльності, не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської 
заборгованості. Розкриття інформації за видами зобов’язань, що наведена у Примітках 10 - 11, 
на нашу думку подано у відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступних обставин: в Това-
ристві не створюються забезпечення та резерви (довгострокові та поточні), зокрема не створено 
резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати 
працівникам». Розкриття інформації про власний капітал Товариства у Примітках 8 - 9 в усіх 
суттєвих аспектах відповідає установчим документам та вимогам МСФЗ. Розмір статутного ка-
піталу Товариства складає 28 000 000, 00 грн. (Двадцять вісім мільйонів грн. 00 коп.), який 

розподілено на 112 000 000 (Сто дванадцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) кожна. На нашу думку, твердження управлінського 
персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному 
обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу 
чистого прибутку (збитку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати») і При-
мітках 12-13, на нашу думку, подано у відповідності до вимог МСФЗ, за винятком наступного: 
- порівняльна інформація стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), яка приведена за по-
передній рік, відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з 
причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та витрати Товариства від операцій з 
цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 форми №2 (хоча на загальний фінан-
совий результат це не мало впливу); - в звітності не відображено суму нарахованого поточного 
податку на прибуток, який за звітний рік (згідно декларації з податку на прибуток) склав 0,8 тис. 
грн. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду 
Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на 
звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено 
достовірно. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що 
фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встановленими положеннями (стандар-
тами) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», 3 «Звіт про фінансові результати», 4 «Звіт про рух 
грошових коштів», 5 «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністерства фінансів 
України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
якi застосовуються на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi 
закiнчуються 31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за рiк, 
що завершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, на початок 
звітного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий стан). Порівняльна ін-
формація за попередній рік відображає фінансові результати та рух грошових коштів у відповід-
ності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товариством не створюються 
резерви та забезпечення, зокрема резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як 
того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам», а також в звітності не відображено суму поточ-
ного податку на прибуток. У зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину 
прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та невідображено-
го податку. Висловлення умовно – позитивної думки щодо фінансової звітності В результаті 
проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, фінансова звітність Товариства, за винятком 
впливу питань про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, у всіх суттєвих аспектах достовір-
но відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2012 р., фінансові результати, рух грошо-
вих коштів і власного капіталу за рік, який закінчився на зазначену дату, у відповідності до вимог 
законодавства України та вибраної концептуальної основи. Надана до перевірки фінансова звіт-
ність Товариства складена, в основному, у відповідності до вибраної концептуальної основи – 
МСФЗ, згідно з даними регістрів бухгалтерського обліку та виконана у повному обсязі. Не змі-
нюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення 
діяльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впли-
вати на діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної 
валюти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом мож-
ливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не міс-
тить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяль-
ність у майбутньому. При порівнянні вартості чистих активів з сумою статутного капіталу 
виявлено наступне: вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає – 50 
316 тис. грн. сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає – 28 000 
тис. грн. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що 
відповідає вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Під-
пис аудитора: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, 
чинний до 16.05.2015 р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «16» січня 
2013 року. Підпис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України 
А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 02.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. на 
власному веб-сайті www.promtehmontazh.com.ua в мережі Інтернет (за посиланням http://
www.promtehmontazh.com.ua/wp-content/uploads/file/promtehmontazh_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова ПравлінняСорока Олег Михайлович
25.04.2013 р.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АЗОВПРОМ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та-

кож приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне 
(відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство «АЗОВПРОМ»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 23649619;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: http://zat-azov.orbita.dp.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХІМДИВІЗІОН»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХIМДИВIЗIОН»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 34059188;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: himdivizion.prat.dp.ua.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРФАРМ-ІНВЕСТ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРФАРМ-

ІНВЕСТ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49045, м. Дніпропетровськ, вул. Верхня, буд. 2А;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35089957;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 789-70-86;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка АБ № 721123;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 04.06.2007 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.ukrfarminvest.com;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 180000000.00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 180022 180002
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 40
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 15 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 37
Власний капітал 179983 180001
Статутний капітал 180000 180000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -17 1
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 39 1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію - 0.001000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

- 0.001000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) - 18000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -
 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 179983 180001
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників: Ор-

ганами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова рада, 
Голова Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління Сорока Олег Михай-
лович, Головний бухгалтер - Нікітіна Марина Олександрівна, Голова Наглядової ради Клочко 
Юлія Володимирівна, Член Наглядової ради - Верхоробін Вадим Олександрович, Член Нагля-
дової ради - Леонтюк Володимир Олегович, Ревізор - Різник Ігор Миколайович. Засновники 
товариства: ТОВ «УНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ПЛЮС», ТОВ «УНІВЕРСАЛ ТРЕЙД «, ПАТ «ЕКОКЛІН».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 18000000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 25.06.2012 р. проведено Позачергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 
2012 рік – усього 30 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 
9 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата ви-
никнення 

Непогашена частина 
боргу (тис. грн) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата по-
гашення 

Інші зобов’язання Х  1 Х Х 
Усього зобов’язань Х 1 Х Х

За результатами звітного року у товариства відсутні зобов’язання за кредитами банків, за 
цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за векселями, за фінансовими інвестиціями в корпо-
ративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова допомога на зворотній основі.

10. Інформація щодо аудиторського висновку:
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фі-

нансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРФАРМ-ІН-
ВЕСТ». Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРФАРМ-ІНВЕСТ». Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІ-
ПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудитор-
ської палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропе-
тровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми 
провели аудит попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРФАРМ-ІНВЕСТ» (надалі по тексту - Товариство) що додається, яка складається з ба-

лансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух 
грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого 
викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, 
яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих Положень (стандартів) бухгалтер-
ського обліку на Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі разом – «попередня 
фінансова звітність»). Попередню фінансову звітність було складено управлінським персо-
налом із використанням описаної у примітці 3 концептуальної основи спеціального призна-
чення, що ґрунтується на застосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова 
звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки 
порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог 
стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності 
за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 25.03.2013 р. по 
01.04.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 25.04.2013 р. до договору №12/12 - УФ від 
27.12.2012 р. Для проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та 
інша інформація про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 
р. по 31.12.2012 р. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову 
звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансо-
вої звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, 
описаною в примітці 3. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий вну-
трішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінан-
сової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
Відповідальність аудиторів Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попе-
редньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели 
аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас до-
тримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит пе-
редбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно 
сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності 
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає за-
ходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попере-
дньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають об-
ставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних обліко-
вих політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцін-
ку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали до-
статні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтерський 
облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямо-
вані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування 
економічних показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Попередня фінансо-
ва звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, а також на основi 
припущення щодо безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не 
привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані 
фінансово – господарської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що наве-
дена у звітності та Примітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної 
основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі 
діяльності, не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Ін-
формація за видами зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу 
думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винят-
ком наступних обставин: - в Товаристві не створюються забезпечення та резерви (довго-
строкові та поточні), зокрема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток праців-
никам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». Інформація про власний капітал 
Товариства, що наведена у звітності і Примітках 8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно 
до Установчих документів та концептуальної основи спеціального призначення. Сума ста-
тутного капіталу Товариства складає 180000000,00 грн. (Сто вісімдесят мільйонів грн. 00 
коп.), який розподілено на 18000000 (Вісімнадцять мільйонів) простих іменних акцій номі-
нальною вартістю 10,00 грн. (Десять грн. 00 коп.). Випуск акцій Товариства засвідчено Сві-
доцтвом про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний номер якого №57/1/12, дата реєстра-
ції 26.04.2012 р., яке видано Товариству Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявле-
ні Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені законо-
давством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збит-
ку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і Примітках 12-13, на нашу 
думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винят-
ком наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), 
яка приведена за попередній рік, відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтер-
ського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та ви-
трати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 
форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало впливу). На нашу думку, 
твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду Товариство не 
здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на звітну дату 
Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено достовір-
но. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що по-
передню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встановленими положення-
ми (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт 
про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністер-
ства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм МСФЗ якi застосовуються 
на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 
31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за рiк, що за-
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРФАРМ-ІНВЕСТ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРФАРМ-

ІНВЕСТ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження: 49045, м. Дніпропетровськ, вул. Верхня, буд. 2А;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35089957;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 789-70-86;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка АБ № 721123;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 04.06.2007 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.ukrfarminvest.com;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://escrin.nssmc.gov.ua;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 180000000.00 грн.

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

Найменування показника
Період

попередній 2011 р. звітний 2012 р.
Усього активів 180022 180002
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 40
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси  0  0
Сумарна дебіторська заборгованість 15 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 37
Власний капітал 179983 180001
Статутний капітал 180000 180000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -17 1
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 39 1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію - 0.001000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

- 0.001000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) - 18000000
Цінні папери власних випусків, вику-
плені протягом звітного періоду 

 -  -
 -  -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 

 -  -

Вартість чистих активів 179983 180001
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників: Ор-

ганами управління Товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, Наглядова рада, 
Голова Правління, Ревізор. Посадові особи товариства: Голова Правління Сорока Олег Михай-
лович, Головний бухгалтер - Нікітіна Марина Олександрівна, Голова Наглядової ради Клочко 
Юлія Володимирівна, Член Наглядової ради - Верхоробін Вадим Олександрович, Член Нагля-
дової ради - Леонтюк Володимир Олегович, Ревізор - Різник Ігор Миколайович. Засновники 
товариства: ТОВ «УНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ПЛЮС», ТОВ «УНІВЕРСАЛ ТРЕЙД «, ПАТ «ЕКОКЛІН».

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип 
- Акції Іменні прості. Загальна кількість акцій – 18000000 шт. – розміщені повністю. Акції 
товариства внесені до біржового реєстру ПрАТ «Придніпровська фондова біржа» за другим 
рівнем лістингу.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Протягом звітного періоду не було змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори: Загальні збори, які скликались на дату проведення у 
2012 році відбулись. 25.06.2012 р. проведено Позачергові загальні збори.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників: Фонд оплати праці за 
2012 рік – усього 30 (тис. грн); Чисельність працівників станом на кінець 2012 року - усього 
9 осіб.

8. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата ви-
никнення 

Непогашена частина 
боргу (тис. грн) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата по-
гашення 

Інші зобов’язання Х  1 Х Х 
Усього зобов’язань Х 1 Х Х

За результатами звітного року у товариства відсутні зобов’язання за кредитами банків, за 
цінними паперами, у т.ч. за облігаціями, за векселями, за фінансовими інвестиціями в корпо-
ративні права, Податкові зобов’язання, Фінансова допомога на зворотній основі.

10. Інформація щодо аудиторського висновку:
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фі-

нансової звітності за 2012 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРФАРМ-ІН-
ВЕСТ». Адресовано: керівництву та акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРФАРМ-ІНВЕСТ». Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІ-
ПРО»; Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»; Код ЄДРПОУ: 37988473; Свідоцтво про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудитор-
ської палати України №244/4 від 22.12.2011 р. Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропе-
тровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В; Телефон (факс): +38 (056) 790-03-54. Ми 
провели аудит попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРФАРМ-ІНВЕСТ» (надалі по тексту - Товариство) що додається, яка складається з ба-

лансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух 
грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого 
викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, 
яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих Положень (стандартів) бухгалтер-
ського обліку на Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі разом – «попередня 
фінансова звітність»). Попередню фінансову звітність було складено управлінським персо-
налом із використанням описаної у примітці 3 концептуальної основи спеціального призна-
чення, що ґрунтується на застосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова 
звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки 
порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог 
стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності 
за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Перевірку проведено в період з 25.03.2013 р. по 
01.04.2013 р. на підставі додаткової угоди б/н від 25.04.2013 р. до договору №12/12 - УФ від 
27.12.2012 р. Для проведення аудиторської перевірки були надані документи, пояснення та 
інша інформація про фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 
р. по 31.12.2012 р. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову 
звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансо-
вої звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, 
описаною в примітці 3. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий вну-
трішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінан-
сової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
Відповідальність аудиторів Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попе-
редньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели 
аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас до-
тримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит пе-
редбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно 
сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності 
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає за-
ходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попере-
дньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають об-
ставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних обліко-
вих політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцін-
ку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали до-
статні та відповідні аудиторські докази для висловлення власної думки. Бухгалтерський 
облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямо-
вані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування 
економічних показників та фінансового аналізу результатів діяльності. Попередня фінансо-
ва звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, а також на основi 
припущення щодо безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і інтерпретацій не 
привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані 
фінансово – господарської діяльності Товариства. Інформація за видами активів, що наве-
дена у звітності та Примітках 5 - 7, на нашу думку, розкрита відповідно до концептуальної 
основи спеціального призначення, за винятком наступних обставин: - Товариство, в процесі 
діяльності, не створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості. Ін-
формація за видами зобов’язань, що наведена у звітності та Примітках 10 - 11, на нашу 
думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винят-
ком наступних обставин: - в Товаристві не створюються забезпечення та резерви (довго-
строкові та поточні), зокрема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток праців-
никам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». Інформація про власний капітал 
Товариства, що наведена у звітності і Примітках 8 – 9, на нашу думку, розкрита відповідно 
до Установчих документів та концептуальної основи спеціального призначення. Сума ста-
тутного капіталу Товариства складає 180000000,00 грн. (Сто вісімдесят мільйонів грн. 00 
коп.), який розподілено на 18000000 (Вісімнадцять мільйонів) простих іменних акцій номі-
нальною вартістю 10,00 грн. (Десять грн. 00 коп.). Випуск акцій Товариства засвідчено Сві-
доцтвом про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний номер якого №57/1/12, дата реєстра-
ції 26.04.2012 р., яке видано Товариству Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявле-
ні Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені законо-
давством терміни - наведено достовірно. Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збит-
ку), що наведена у формі №2 «Звіт про фінансові результати» і Примітках 12-13, на нашу 
думку, розкрита відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, за винят-
ком наступного: - порівняльна інформація стосовно доходів, витрат та прибутку (збитку), 
яка приведена за попередній рік, відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтер-
ського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ тільки у 2012 році); - доходи та ви-
трати Товариства від операцій з цінними паперами необхідно розкривати у рядку 130, 160 
форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало впливу). На нашу думку, 
твердження управлінського персоналу про те, що протягом звітного періоду Товариство не 
здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також про те, що станом на звітну дату 
Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено достовір-
но. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Ми звертаємо увагу на те, що по-
передню фiнансову звiтнiсть Товариства складено за формами, встановленими положення-
ми (стандартами) бухгалтерського обліку «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт 
про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністер-
ства фінансів України від 31.03.1999 р. N 87, з урахуванням норм МСФЗ якi застосовуються 
на початковiй стадiї, пiдготовки цієї звітності щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 
31.12.2012 р.азом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 р., та за рiк, що за-

вершився на зазначену дату. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку, на початок звіт-
ного року, трансформовані до МСФЗ у балансі (звіті про фінансовий стан). Порівняльна 
інформація за попередній рік відображає фінансові результати та рух грошових коштів у 
відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товариством не 
створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської заборгованості. Об-
ліковою політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на виплату відпус-
ток. Однак, ми зазначаємо, що створення резерву забезпечення на виплату відпусток пра-
цівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку з цим ми не змогли 
підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегува-
тись на суму цих резервів та забезпечень. Висловлення умовно – позитивної думки щодо 
фінансової звітності В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, попе-
редня фінансова звітність Товариства, за винятком впливу питань про яке йдеться у вище-
наведеному параграфі, складена відповідно до концептуальної основи спеціального при-
значення, описаної в примітці 3, включаючи припущення управлінського персоналу щодо 
стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як 
очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний 
пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Не змінюючи нашої 
думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у 
звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на 
діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної ва-
люти). Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом 
можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та 
не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати 
свою діяльність у майбутньому. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використан-
ня Ми звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який 
включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові резуль-
тати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, 
і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагаєть-

ся МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Товариства, ре-
зультатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка 
не модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову звітність Товариства було 
складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попере-
дня фінансова звітність Товариства може бути не прийнятною для інших цілей. Цей ауди-
торський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним орга-
нам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. При порівнянні вартості 
чистих активів з сумою статутного капіталу виявлено наступне: вартість чистих активів То-
вариства на кінець звітного періоду складає – 180 001 тис. грн. сума статутного капіталу 
Товариства на кінець звітного періоду складає – 180 000 тис. грн. Ми підтверджуємо, що 
вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що відповідає вимогам зако-
нодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Підпис аудитора: Стецю-
ренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 
р.) Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): «01» квітня 2013 року. Під-
пис керівника аудиторської фірми: Стецюренко С.А. (Сертифікат аудитора України А від 
16.05.1996 р. № 002752, чинний до 16.05.2015 р.).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Емітент розкрив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного роз-
криття інформації 17.04.2013 р.

Річна інформація емітента опублікована в мережі Інтернет - розміщена 24.04.2013 р. на 
власному веб-сайті www.ukrfarminvest.com в мережі Інтернет (за посиланням http://www.
ukrfarminvest.com/wp-content/uploads/file/ukrfarminvest_rich_inf_2012.html).

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Голова Правління Сорока Олег Михайлович
25.04.2013 р.

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ДЕРЖАВНЕ ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ЛУ-
ГАНСЬКА» - ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ ХОЛ-
ДИНГОВОЇ КОМПАНIЇ «ЛУГАНСЬКВУГIЛЛЯ»;

1.2. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: Луганська область, 91493, м. Луганськ, смт Ювілейне;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05400916;
1.5. Міжміський код та телефон: (0642) 34-60-21;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 611215;
1.7. Дата державної реєстрації: 31.10.2001 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: a05400916.narod.ru.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 28005 30302
Основні засоби (за залишковою вартістю) 22715 23675
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 333 350
Сумарна дебіторська заборгованість 3150 4453
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 77
Власний капітал 21459 22463
Статутний капітал 5084 5084
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -27927 -26923
Довгострокові зобов’язання 546 646
Поточні зобов’язання 6000 7193
Чистий прибуток (збиток) -1004 -906
Вартість чистих активів 21459 22463

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Товариство не завершило процес корпоратизації, випуск акцій не зареєстрований, має 

єдиного акціонера – державу, в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості, 
перші загальні збори акціонерів не проводились, органи управління не обирались. Керує 
товариством в.о. голови правління-директора, призначений Міністерством енергетики та 
вугільної промисловості на підставі наказу № 08-к/к від 24.01.2012 р.

Інформація про посадових осіб емітента
В.о. голови правління-директора - Бакулін Дмитро Олександрович
Головний бухгалтер - Кісленко Світлана Альбертівна.
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-

міру часток, паїв)
Юридичні особи:
Засновник товариства-держава в особі Міністерства вугільної промисловості України 

(код за ЄДРПОУ 33833561), місцезнаходження: Богдана Хмельницького, 4, м. Київ, Київська 
обл., Україна, 01601. Засновнику належить 100% від загальної кількості акцій товариства.

Фізичні особи: відсутні.
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції, процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації, інші цінні 

папери, випуск яких підлягає реєстрації, похідні цінні папери у звітному році не випускались.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Товариство реєстру акціонерів і не має особи, яка веде облік прав власності на цінні 
папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори
Загальні збори у звітному році не проводились.

7. Інформація про дивіденди
Дивіденди не нараховувались і не виплачувались у зв’язку із збитковою діяльністю това-

риства у звітному та попередньому роках.
8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку 
емітента:

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ВОСТОК - АУДИТ».
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 4499 виданого рі-

шенням Аудиторською палатою України 22 грудня 2011 р. № 244/4.
Місцезнаходження юридичної особи - 91034, м. Луганськ, вул. Корольова, буд. 33, офіс 111 А.
Телефон (факс) юридичної особи – (095) 220-38-78.
Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
На думку аудиторів, фінансові звіти Державного відкритого акціонерного товариства 

«Групова збагачувальна фабрика «Луганська» - дочірне підприємство Державної холдин-
гової компанії «Луганськвугілля» не відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан підприємства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові ре-
зультати за рік, що минув на зазначену дату і складені з порушенням вимог, встановлених 
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

На думку аудиторів вартість чистих активів підприємства відповідає вимогам частині 
третій статті 155 Цивільного Кодексу України. Станом на 31 грудня 2012 року вартість чистих 
активів на підприємстві складає 21459,0 тис. грн.

Згідно МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що міс-
тять перевірену аудитором фінансову звітність» аудитор не несе відповідальності за з’ясування 
того, викладена інша інформація належним чином чи ні. Суттєвих невідповідностей між фі-
нансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом 
цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не виявлено.

Протягом року вимоги, встановлені Розділом XIII «Значні правочини та про вичини щодо 
вчинення яких є заінтересованість» Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 ве-
ресня 2008 року N 514-VI (із змінами і доповненнями) емітентом дотримуються.

На думку аудитора стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього ау-
диту не відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата і номер договору на проведення аудиту: Аудит виконано згідно договору № 2/4/2013 
від 2 квітня 2013 року.

Директор
ТОВ Аудиторська фірма «ВОСТОК-АУДИТ»

сертифікат аудитора серії А № 004994 Л. В. Ядикіна
Аудитор

Сертифікат серія А № 004364 Т. Ю. Багрянцева
16.04.2013 року.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
24.04.2013 р.

Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет: www.a05400916.narod.ru 
25.04.2013 р.

10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та ви-

знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

В.о. директора - Голови правління Бакулін Дмитро Олександрович
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРОВАГОНМАШ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Днiпровагонмаш»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 51925, Україна, Дніпропетровська обл., м. Днiпро-

дзержинськ, вул. Українська, буд. 4;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05669819;
1.5. Міжміський код та телефон: (05692) 3-30-46;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: виписка з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серiя ААБ № 333919;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: дата видачі виписки 16.05.2011 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.dvmash.biz;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: немає;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 8 317 900,00 грн.

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

Найменування показника
Період

звітний 2012 р. попередній 2011 р.
Усього активів 1889081 1614330
Основні засоби 113214 106788
Довгострокові фінансові інвестиції 12 12
Запаси (виробничі запаси) 249780 239137
Незавершене виробництво 144583 99264
Готова продукція 115434 31113
Сумарна дебіторська заборгованість 919821 796912
Грошові кошти та їх еквіваленти 270964 191552
Необоротні активи та групи вибуття 0 129999
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1392917 891066
Власний капітал 1451569 930403
Статутний капітал 8318 8318
Забезпечення наступних витрат і платежів 98979 78351
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 338533 605576
Чистий прибуток (збиток) 822163 807476
Совокупний прибуток (збиток) 820611 807010
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 49,42 48,54
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

49,42 48,54

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 16635800 16635800
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного 
капіталу

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду

- -

Вартість чистих активів 1451569 930403
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента.
Органами управління ПАТ «Дніпровагонмаш» є: загальні збори акціонерів, наглядова 

рада, дирекція, ревізійна комісія.
Загальні збори є вищим органом управління товариства. Загальні збори мають право 

приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, які віднесені ста-
тутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до компетенції наглядової ради, дирекції та ревізійної комісії 
товариства.

Наглядова рада є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», що здійснює захист прав 
акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність дирекції.

Дирекція є виконавчим органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який здійснює ке-
рівництво його поточною діяльністю. Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді 
ПАТ «Дніпровагонмаш» та організовує виконання їх рішень. Дирекцію очолює генеральний 
директор, який має право без довiреностi діяти від iменi ПАТ «Дніпровагонмаш». До компе-
тенції дирекції належать всі питання дiяльностi ПАТ «Дніпровагонмаш», крім тих, що вiднесенi 
статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до повноважень інших органів управління товариства.

Ревізійна комісія є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який контролює фінансо-
во-господарську діяльність товариства.

Інформація про посадових осіб емітента.
До складу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова наглядової ради - 

Тегіпко Сергій Миколайович; члени наглядової ради: Новіцький Валерій Георгійович, ПрАТ 
«Холдінгова компанія «Теко - Дніпрометиз», Попенко Сергій Павлович.

До складу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: генеральний директор - Кобиляков 
Андрій Іванович; члени дирекції: Корнецький Олег Юрійович, Бабенкова Олеся Олександрів-
на, Малініна Марина Михайлівна, Моісєєв Андрій Юрійович, Григор’єв Валерій Феодосійович, 
Пуха Ніна Миколаївна – головний бухгалтер.

До складу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова ревізійної комісії – 
Гусак Геннадій Євгенович; члени ревізійної комісії: Буштрук Інна Едвардівна, Колісніченко На-
талія Леонідівна, Василюк Зоя Василівна.

Інформація про засновників емітента.
Засновником ПАТ «Дніпровагонмаш» є держава в особі Міністерства машинобудування, 

військово-промислового комплексу і конверсії України.
4. Інформація про цінні папери емітента

Вид паперу - акції. Форма випуску - іменні. Тип – прості. Кількість – 16635800 штук. Фор-

ма iснування – бездокументарна. З 25.12.2009 р. акцiї ПАТ «Днiпровагонмаш» включено до 
Котирувального списку 2 (другого) рiвня лiстингу в ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Протягом останніх років відбулись зміни осіб, що ведуть облік права власності на 
цінні папери товариства у депозитарній системі України. Причина зміни – рішення по-
зачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» від 04.08.2009 р. про 
переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну 
форму існування. На виконання рішення про дематеріалізацію випуску акцій були ви-
конані наступні дії:

- 28.09.2009 р. укладено договір № Е174/09 про обслуговування емісії цінних паперів з 
депозитарієм - ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз», код ЄДРПОУ 24917996;

- 06.10.2009 р. укладено договір № Е-3/09 про відкриття рахунків у цінних паперах влас-
никам із зберігачем ТОВ «ТІ-КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 36001522;

- 23.10.2009 р. відбулась передача реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Дні-
провагонмаш». З цієї дати припинено дію договору № 13 від 12.06.2008 р. на виконання 
операцій по обслуговуванню реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором - ТОВ 
«ГРУП-РЕЄСТР», код ЄДРПОУ 34618797. Акт приймання-передавання реєстру без номеру, від 
23.10.2009 р., підписаний уповноваженими особами ТОВ «ГРУП-РЕЄСТР», ТОВ «ТІ-КАПІТАЛ» 
та ВАТ «Дніпровагонмаш».

- 30.10.2009 р. укладено договір № Е199/09 про обслуговування емісії цінних паперів з 
депозитарієм - ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», код за ЄДРПОУ 35917889, 
що є правонаступником всіх прав та обов’язків ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз».

07.02.2012 р. наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш», було прийнято рішення розі-
рвати Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № Е-3/09 від 06.10.2009 
року з ТОВ «ТІ-КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 36001522, у якого були відкриті рахунки в цінних 
паперах власникам акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрати новим зберігачем, у якого бу-
дуть відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» - ТОВ «ТІ 
- ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 37833036. Обслуговування рахунків у цінних паперах власників 
акцій товариства здійснюється зберігачем на підставі Договору про відкриття рахунків у 
цінних паперах власникам № Е-1/12 від 10.02.2012 року. Акти приймання-передавання реє-
стру без номерів, від 17.02.2012 р., підписані уповноваженими особами ТОВ «ТІ-КАПІТАЛ», 
ТОВ «ТІ - ІНВЕСТ» та ПАТ «Дніпровагонмаш».

6. Інформація про загальні збори
12.04.2012 року вiдбулись чергові загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш» з на-

ступним порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Затвердження порядку 

денного загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження регламенту проведення загальних 
зборів акціонерів. 4. Затвердження річного звіту дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та визначення осно-
вних напрямів діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік. 5. Затвердження річного 
звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності 
дочірнього підприємства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності ДП 
«Стальзавод» на 2012 рік. 6. Затвердження звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» 
за 2011 рік, затвердження рішень прийнятих наглядовою радою за 2011 рік та кошторису 
наглядової ради на 2012 рік. 7. Затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагон-
маш» за 2011 рік та кошторису ревізійної комісії на 2012 рік. 8. Затвердження висновків 
ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 
2011 рік. 9. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпрова-
гонмаш» за підсумками роботи у 2011 році. 10. Затвердження розміру річних дивідендів 
за 2011 рік. 11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш». 12. 
Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод». 13. Про внесення змін та 
доповнень до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш». 14. Про внесення змін та 
доповнень до Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш» та по-
ложень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш»: Положення 
про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду 
ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», По-
ложення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш». 15. Про припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів наглядової 
ради ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) догово-
рів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради. 16. Про 
припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» та 
обрання голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов 
цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з голо-
вою та членами ревізійної комісії. 17. Про схвалення правочинів вчинених ПАТ «Дніпро-
вагонмаш» протягом 2011 року. 18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод».

Кворум загальних зборів - 85,7008 %.
За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi наступні рiшення:
1. Обрати лічильну комісію загальних зборів ПАТ «Дніпровагонмаш» у складі семи 

осіб: Івашина Наталія Борисівна, Тюріна Ганна Віталіївна, Перекопська Катерина Володи-
мирівна, Квашніна Меланія Іванівна, Філоненко Наталія Іванівна, Терещенко Олена Кази-
мирівна, Калашнік Світлана Василівна. 2. Затвердити порядок денний загальних зборів 
акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш». 3. Затвердити регламент проведення загальних зборів 
акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш». 4. Затвердити річний звіт дирекції ПАТ «Дніпровагон-
маш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та осно-
вні напрямки діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік. 5. Затвердити річний звіт ди-
ректора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього 
підприємства за 2011 рік та основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2012 рік. 
6. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік, рішення прийняті 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРОВАГОНМАШ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Днiпровагонмаш»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 51925, Україна, Дніпропетровська обл., м. Днiпро-

дзержинськ, вул. Українська, буд. 4;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05669819;
1.5. Міжміський код та телефон: (05692) 3-30-46;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: виписка з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серiя ААБ № 333919;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: дата видачі виписки 16.05.2011 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: www.dvmash.biz;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: немає;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 8 317 900,00 грн.

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

Найменування показника
Період

звітний 2012 р. попередній 2011 р.
Усього активів 1889081 1614330
Основні засоби 113214 106788
Довгострокові фінансові інвестиції 12 12
Запаси (виробничі запаси) 249780 239137
Незавершене виробництво 144583 99264
Готова продукція 115434 31113
Сумарна дебіторська заборгованість 919821 796912
Грошові кошти та їх еквіваленти 270964 191552
Необоротні активи та групи вибуття 0 129999
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1392917 891066
Власний капітал 1451569 930403
Статутний капітал 8318 8318
Забезпечення наступних витрат і платежів 98979 78351
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 338533 605576
Чистий прибуток (збиток) 822163 807476
Совокупний прибуток (збиток) 820611 807010
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 49,42 48,54
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

49,42 48,54

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 16635800 16635800
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного 
капіталу

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду

- -

Вартість чистих активів 1451569 930403
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента.
Органами управління ПАТ «Дніпровагонмаш» є: загальні збори акціонерів, наглядова 

рада, дирекція, ревізійна комісія.
Загальні збори є вищим органом управління товариства. Загальні збори мають право 

приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, які віднесені ста-
тутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до компетенції наглядової ради, дирекції та ревізійної комісії 
товариства.

Наглядова рада є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», що здійснює захист прав 
акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність дирекції.

Дирекція є виконавчим органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який здійснює ке-
рівництво його поточною діяльністю. Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді 
ПАТ «Дніпровагонмаш» та організовує виконання їх рішень. Дирекцію очолює генеральний 
директор, який має право без довiреностi діяти від iменi ПАТ «Дніпровагонмаш». До компе-
тенції дирекції належать всі питання дiяльностi ПАТ «Дніпровагонмаш», крім тих, що вiднесенi 
статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до повноважень інших органів управління товариства.

Ревізійна комісія є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який контролює фінансо-
во-господарську діяльність товариства.

Інформація про посадових осіб емітента.
До складу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова наглядової ради - 

Тегіпко Сергій Миколайович; члени наглядової ради: Новіцький Валерій Георгійович, ПрАТ 
«Холдінгова компанія «Теко - Дніпрометиз», Попенко Сергій Павлович.

До складу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: генеральний директор - Кобиляков 
Андрій Іванович; члени дирекції: Корнецький Олег Юрійович, Бабенкова Олеся Олександрів-
на, Малініна Марина Михайлівна, Моісєєв Андрій Юрійович, Григор’єв Валерій Феодосійович, 
Пуха Ніна Миколаївна – головний бухгалтер.

До складу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова ревізійної комісії – 
Гусак Геннадій Євгенович; члени ревізійної комісії: Буштрук Інна Едвардівна, Колісніченко На-
талія Леонідівна, Василюк Зоя Василівна.

Інформація про засновників емітента.
Засновником ПАТ «Дніпровагонмаш» є держава в особі Міністерства машинобудування, 

військово-промислового комплексу і конверсії України.
4. Інформація про цінні папери емітента

Вид паперу - акції. Форма випуску - іменні. Тип – прості. Кількість – 16635800 штук. Фор-

ма iснування – бездокументарна. З 25.12.2009 р. акцiї ПАТ «Днiпровагонмаш» включено до 
Котирувального списку 2 (другого) рiвня лiстингу в ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Протягом останніх років відбулись зміни осіб, що ведуть облік права власності на 
цінні папери товариства у депозитарній системі України. Причина зміни – рішення по-
зачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» від 04.08.2009 р. про 
переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну 
форму існування. На виконання рішення про дематеріалізацію випуску акцій були ви-
конані наступні дії:

- 28.09.2009 р. укладено договір № Е174/09 про обслуговування емісії цінних паперів з 
депозитарієм - ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз», код ЄДРПОУ 24917996;

- 06.10.2009 р. укладено договір № Е-3/09 про відкриття рахунків у цінних паперах влас-
никам із зберігачем ТОВ «ТІ-КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 36001522;

- 23.10.2009 р. відбулась передача реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Дні-
провагонмаш». З цієї дати припинено дію договору № 13 від 12.06.2008 р. на виконання 
операцій по обслуговуванню реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором - ТОВ 
«ГРУП-РЕЄСТР», код ЄДРПОУ 34618797. Акт приймання-передавання реєстру без номеру, від 
23.10.2009 р., підписаний уповноваженими особами ТОВ «ГРУП-РЕЄСТР», ТОВ «ТІ-КАПІТАЛ» 
та ВАТ «Дніпровагонмаш».

- 30.10.2009 р. укладено договір № Е199/09 про обслуговування емісії цінних паперів з 
депозитарієм - ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», код за ЄДРПОУ 35917889, 
що є правонаступником всіх прав та обов’язків ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз».

07.02.2012 р. наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш», було прийнято рішення розі-
рвати Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № Е-3/09 від 06.10.2009 
року з ТОВ «ТІ-КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 36001522, у якого були відкриті рахунки в цінних 
паперах власникам акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрати новим зберігачем, у якого бу-
дуть відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» - ТОВ «ТІ 
- ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 37833036. Обслуговування рахунків у цінних паперах власників 
акцій товариства здійснюється зберігачем на підставі Договору про відкриття рахунків у 
цінних паперах власникам № Е-1/12 від 10.02.2012 року. Акти приймання-передавання реє-
стру без номерів, від 17.02.2012 р., підписані уповноваженими особами ТОВ «ТІ-КАПІТАЛ», 
ТОВ «ТІ - ІНВЕСТ» та ПАТ «Дніпровагонмаш».

6. Інформація про загальні збори
12.04.2012 року вiдбулись чергові загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш» з на-

ступним порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Затвердження порядку 

денного загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження регламенту проведення загальних 
зборів акціонерів. 4. Затвердження річного звіту дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та визначення осно-
вних напрямів діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік. 5. Затвердження річного 
звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності 
дочірнього підприємства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності ДП 
«Стальзавод» на 2012 рік. 6. Затвердження звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» 
за 2011 рік, затвердження рішень прийнятих наглядовою радою за 2011 рік та кошторису 
наглядової ради на 2012 рік. 7. Затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагон-
маш» за 2011 рік та кошторису ревізійної комісії на 2012 рік. 8. Затвердження висновків 
ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 
2011 рік. 9. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпрова-
гонмаш» за підсумками роботи у 2011 році. 10. Затвердження розміру річних дивідендів 
за 2011 рік. 11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш». 12. 
Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод». 13. Про внесення змін та 
доповнень до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш». 14. Про внесення змін та 
доповнень до Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш» та по-
ложень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш»: Положення 
про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду 
ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», По-
ложення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш». 15. Про припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів наглядової 
ради ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) догово-
рів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради. 16. Про 
припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» та 
обрання голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов 
цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з голо-
вою та членами ревізійної комісії. 17. Про схвалення правочинів вчинених ПАТ «Дніпро-
вагонмаш» протягом 2011 року. 18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод».

Кворум загальних зборів - 85,7008 %.
За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi наступні рiшення:
1. Обрати лічильну комісію загальних зборів ПАТ «Дніпровагонмаш» у складі семи 

осіб: Івашина Наталія Борисівна, Тюріна Ганна Віталіївна, Перекопська Катерина Володи-
мирівна, Квашніна Меланія Іванівна, Філоненко Наталія Іванівна, Терещенко Олена Кази-
мирівна, Калашнік Світлана Василівна. 2. Затвердити порядок денний загальних зборів 
акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш». 3. Затвердити регламент проведення загальних зборів 
акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш». 4. Затвердити річний звіт дирекції ПАТ «Дніпровагон-
маш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та осно-
вні напрямки діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік. 5. Затвердити річний звіт ди-
ректора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього 
підприємства за 2011 рік та основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2012 рік. 
6. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік, рішення прийняті 

наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік та кошторис наглядової ради ПАТ 
«Дніпровагонмаш» на 2012 рік. 7. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагон-
маш» за 2011 рік та кошторис ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік. 8. 
Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Дніпровагонмаш» і висновок ревізійної комісії по 
результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ПАТ 
«Дніпровагонмаш» за 2011 рік. Затвердити річний звіт та баланс ДП «Стальзавод» і ви-
сновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності 
та фінансової звітності ДП «Стальзавод» за 2011 рік. 9. Затвердити консолідований при-
буток, одержаний за 2011 рік, у розмірі 817 868,7 тис. грн. Затвердити порядок розподілу 
консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2011 році. 10. 
Виплатити з прибутку за 2011 рік дивіденди за 2011 рік у розмірі 18,00 грн. на одну акцію. 
11. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом 
викладення його в новій редакції. 12. Зміни та доповнення до Статуту ДП «Стальзавод» 
не вносити. 13. Зміни та доповнення до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» 
не вносити. 14. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Київське 
представництво ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. Вне-
сти та затвердити зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ 
«Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. Внести та затвердити зміни 
та доповнення до Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом ви-
кладення його у новій редакції. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення 
про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. Зміни 
та доповнення до Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш» не вносити. 
15. У зв’язку з тим, що термін дії повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ 
«Дніпровагонмаш» не закінчився та жоден з членів наглядової ради не надав товариству 
письмової заяви з повідомленням про бажання виходу зі складу наглядової ради, не при-
пиняти достроково повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагон-
маш» та не обирати новий склад наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш». 16. Припинити 
повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш»: Лисакова Юрія 
Олександровича, Василюк Зої Василівни, Гусака Геннадія Євгеновича, Колісніченко На-
талії Леонідівни. Обрати ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш» у кількості чотирьох 
осіб строком на один рік з запропонованих кандидатів: Буштрук Інна Едвардівна, Василюк 
Зоя Василівна, Гусак Геннадій Євгенович, Колісніченко Наталія Леонідівна. За результата-
ми голосування до складу ревізійної комісі ПАТ «Дніпровагонмаш» обрано: Буштрук Інну 
Едвардівну, Василюк Зою Василівну, Гусака Геннадія Євгеновича, Колісніченко Наталію 
Леонідівну. Обрати на посаду голови ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Гусака Ген-
надія Євгеновича строком на один рік. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії 
ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвер-
дити умови договорів, які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії ПАТ 
«Дніпровагонмаш». 17. Схвалити договори укладені з ПАТ «Акціонерний комерційний 
промислово-інвестиційний банк». 18. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть 
вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод».

Протягом 2012 року позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» не 
скликались та не проводились.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників

Показник Період 
Фонд оплати праці - усього (тис. грн.) 283 754,8 

Чисельність працівників - усього 5378
8. Інформація про дивіденди

 За результатами звітного 
періоду 

За результатами періоду, що 
передував звітному

за прости-
ми акціями 

за привілейо-
ваними акціями 

за простими 
акціями 

за привілейо-
ваними акціями 

Сума нарахованих дивіден-
дів, грн. 

0,00  0,00 299444400,00 0,00 

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн. 

0,00  0,00 18,00 0,00 

Сума виплачених дивідендів, 
грн. 

 0,00  0,00 298830462,40 0,00 

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

  12.06.2012 р.  

Дата виплати дивідендів  11.10.2012 р.  

Опис Річними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш» 12.04.2012 
року (протокол загальних зборів акціонерів № 24 від 12.04.2012 року) було при-
йнято рiшення виплатити дивiденди акцiонерам по простим акцiям за 2011 рiк у 
розмiрi 18,00 грн. на одну акцiю. Дата складення переліку осіб, які мають пра-
во на отримання дивідендів за 2011 рік – 12.06.2012 р. Дата початку виплати 
дивiдендiв за 2011 рік - 13.06.2012 р. Дата закiнчення виплати дивiдендiв за 2011 
рік - 11.10.2012 р. Порядок виплати дивідендів за 2011 рік: акціонерам – юридич-
ним особам шляхом перерахування дивідендів на їх банківський рахунок; акціо-
нерам – фізичним особам, які є працівниками товариства шляхом перерахування 
дивідендів на пластикові картки; акціонерам – фізичним особам, які не є праців-
никами товариства шляхом перерахування дивідендів поштовим переказом або 
через касу товариства. Сума нарахованих у звітному році дивідендів за 2011 рік 
– 299444400,00 грн. Сума виплачених у звітному році дивідендів за 2011 рік з 
урахуванням утриманого та перерахованого до бюджету ПДФО – 298830462,40 
грн. Сума невиплачених дивідендів за 2011 рік за винятком утриманого та пере-
рахованого до бюджету ПДФО складає 613937,60 грн. Дивіденди не виплачені 
з наступних причин: не виплачені акціонерам у яких відсутні повні адресні дані 
в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2011 рік; повер-
нені відділенням поштового зв’язку поштові перекази (за неявкою акціонерів). 
Виплату дивідендів за 2011 рік здійснювало Публічне акціонерне товариство 
«Днiпровагонмаш», що знаходиться за адресою: 51925, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.

Опис Річними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш» 18.04.2013 року 
(протокол загальних зборів акціонерів № 25 від 18.04.2013 року) було прийнято 
рiшення річні дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 
рік не нараховувати та не виплачувати.

9. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата 
виник-
нення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
пога-
шення 

Кредити банку Х - Х Х 

у тому числі:  

 -  - -  - - 

Зобов’язання за цінними паперами Х  - Х Х 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним випуском): Х - Х Х 

 -  -  -  - - 

за векселями (всього) Х  - Х Х 

 -  -  - - - 

за фінансовими інвестиціями в корпо-
ративні права (за кожним видом): 

Х - Х Х 

- - - - -

Податкові зобов’язання Х - Х Х 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

Х - Х Х 

Інші зобов’язання Х 338533,0 Х Х 

Усього зобов’язань Х 338533,0 Х Х
10. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторську перевірку консолідованої фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» здій-
снило Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані», код 
ЄДРПОУ 25642478.

Загальний висновок ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК».
Ми, Приватне акціонерне товариство («ПрАТ») «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Ком-

пані» (Зареєстроване Голосіївською районною Державною адміністрацією в м. Києві 5 жовтня 
2009 року за номером А01 306689; Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до 
реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1973 від 22 червня 2001 року), згідно з угодою № 
AUD UA 12/89 від 12 жовтня 2012 року, провели аудит консолідованої фінансової звітності Пу-
блічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (надалі – «Компанія») та його дочірніх 
підприємств (надалі – «Група»), що додається, яка складається з консолідованого балансу 
станом на 31 грудня 2012 року та відповідних консолідованих звітів про фінансові результати, 
рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, приміток, а також 
з короткого викладу основних принципів облікової політики та інших пояснювальних при-
міток (надалі разом – «консолідована фінансова звітність»).

Відповідальність керівництва за підготовку консолідованої фінансової звітності
Керівництво Групи несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї 

консолідованої фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, а також за створення такої системи внутрішнього контролю, яка, на думку керівни-
цтва, є необхідною для підготовки консолідованої фінансової звітності, яка не містить суттє-
вих викривлень внаслідок фінансових зловживань або помилок.

Відповідальність аудиторів
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звіт-

ності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит згідно з вимогами Закону України 
«Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають 
обов’язкового виконання вимог професійної етики, а також планування та проведення аудиту 
з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що дана консолідована фінансова звіт-
ність не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказів, які підтвер-
джують суми та розкриття інформації у консолідованій фінансовій звітності. Вибір процедур 
базується на професійному судженні аудиторів, включаючи оцінку ризиків щодо суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок фінансових зловживань або помилок. Оцінка та-
ких ризиків включає огляд системи внутрішнього контролю над підготовкою та достовірним 
представленням консолідованої фінансової звітності з метою розробки аудиторських проце-
дур, які відповідають даним обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
системи внутрішнього контролю. Аудит включає також оцінку доречності використання об-
лікової політики та обґрунтованості бухгалтерських оцінок, зроблених керівництвом, а також 
оцінку загального представлення консолідованої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення на-
шої думки.

Висловлення думки
На нашу думку, дана консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах, фінансовий стан Групи станом на 31 грудня 2012 року, а також фінансові 
результати її діяльності та рух грошових коштів за рік, який закінчився цією датою, у відповід-
ності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Дата розкриття повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного 
розкриття інформації - 22.04.2013 р.

Річна інформація опублікавана на сторінці www.dvmash.biz 23.04.2013 р.
12. Підпис

12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Генеральний директор А.І. Кобиляков 
 23.04.2013 р.
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НОВООЛЕКСАНДРIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД»;
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: Комсомольська, 35, село Новоолександрівка, Дні-

пропетровський, Днiпропетровська область, 52070, Україна;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00290280;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 712-34-41;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01, № 634372;
1.7. Дата державної реєстрації: 23.01.1995 р.; 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: NKZ.pat.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 2012 р. попередній 2011 р.

Усього активів 23895 24448

Основні засоби (за залишковою вартістю) 15256 16738

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 8336 7284

Сумарна дебіторська заборгованість 197 191

Грошові кошти та їх еквіваленти 24 219

Власний капітал 21814 23928

Статутний капітал 87 87

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2114 -578

Довгострокові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 2081 520

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -6,09 -1,67

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-6,09 -1,67

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 347130 347130

Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів 21814 23928
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про посадових осіб емітента
Голова Наглядової ради - Бадяєв Валерій Григорович 1951 року народження. Освіта: 

Вища, Дніпропетровський гірничий інститут. Стаж керівної роботи (років): 15. Найменування 
підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ «Діалог», директор. Повноваження та 
обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в на-
туральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі 
посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Член Наглядової ради - Приймаченко Сергій Володимирович 1983 року народження. 
Освіта: Вища, Дніпропетровський державний хіміко-технологічний університет. Стаж керівної 
роботи (років): 5. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Навчання у 
вищому навчальному закладі. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадо-
вою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента 
не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Член Наглядової ради - Вепхвадзе Леван Тенгизович 1961 року народження. Освіта: Вища, 
Дніпропетровський транспортний інститут. Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування 
підприємства та попередня посада, яку займав: Авіакомпанія «Дніпроавіа», інженер. Повнова-
ження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій 
та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному 
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Член Наглядової ради - Бєльдєй Віктор Харитонович 1948 року народження. Освіта: 
Вища, Дніпропетровський сільськогосподарський інститут. Стаж керівної роботи (років): 
26. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ «НЦЗ», механік 
автотранспортної дільниці. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені по-
садовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій осо-
бі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний 
перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Голова Правління - Приймаченко Володимир Сергійович 1950 року народження. Освіта: 

Вища, Дніпропетровський гірничий інститут. Стаж керівної роботи (років): 29. Найменування 
підприємства та попередня посада, яку займав: Дніпропетровське обласне управління будма-
теріалів, головний механік. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою 
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Член Правління, головний бухгалтер ПАТ «НЦЗ» - Дичек Галина Богданівна 1968 року 
народження. Освіта: Вища, Дніпропетровська державна металургійна академія. Стаж ке-
рівної роботи (років): 9. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: 
Завод «Запоріжсталь», бухгалтер. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені 
посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій осо-
бі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний 
перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Член Правління - Ніколаєвський Юрій Миколайович 1963 року народження. Освіта: Вища, 
Дніпропетровський гірничий інститут. Стаж керівної роботи (років): 22. Найменування під-
приємства та попередня посада, яку займав: ВАТ «НЦЗ», головний енергетик. Повноваження 
та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в 
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі 
посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Член Правління - Білко Василь Вікторович 1958 року народження. Освіта: Вища, Дніпро-
петровський хіміко-технологічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 18. Найменування 
підприємства та попередня посада, яку займав: НВО «Автопромзварка», інженер. Повнова-
ження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій 
та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному 
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Член Правління - Сьоміна Тетяна Миколаївна 1962 року народження. Освіта: Вища, 

Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. Стаж керівної роботи (років): 19. 
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Проектний інститут «Ци-
вільпрект», інженер. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою 
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента 
не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не 
було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 
не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Голова Ревізійної комісії - Усенко Надія Федорівна 1953 року народження. Освіта: До-
нецький кооперативний технікум. Стаж керівної роботи (років): 17. Найменування підпри-
ємства та попередня посада, яку займав: Дніпропетровське виробниче об’єднання водо-
гінно-каналізаційного господарства, технолог. Повноваження та обов’язки посадової особи 
визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадо-
вій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний 
перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Член Наглядової ради - Мелехов Володимир Вікторович 1949 року народження. Освіта: 
Вища, Харківське авіаційне училище. Стаж керівної роботи (років): 22. Найменування підпри-
ємства та попередня посада, яку займав: ВАТ «НЦЗ», головний енергетик. Повноваження та 
обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в на-
туральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі 
посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-

міру часток, паїв)
Юридичні особи:
Регіональне відділення Фонду державного майна по Дніпропетровській області (код за 

ЄДРПОУ 13467337), місцезнаходження: Комсомольська, 58, місто Дніпропетровськ, Дніпро-
петровський, Днiпропетровська, 49000. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кіль-
кості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 31.05.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

31/04/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Дніпропетровське територіальне управління Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера - UA4000074975, тип 
цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску 
- Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 347130 штук, загальною 
номінальною вартістю 86782,5 грн., що складає 100% у статутному капіталі.

Торгівля цінними паперами на внутрішньому та зовнішньому ринках протягом звітного 
року не здійснювалась.

Лістинг цінних паперів ПАТ «НЦЗ» на фондовому ринку не відбувався.
У відповідності до Закону «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство 
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НОВООЛЕКСАНДРIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД»;
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: Комсомольська, 35, село Новоолександрівка, Дні-

пропетровський, Днiпропетровська область, 52070, Україна;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00290280;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 712-34-41;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01, № 634372;
1.7. Дата державної реєстрації: 23.01.1995 р.; 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: NKZ.pat.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 2012 р. попередній 2011 р.

Усього активів 23895 24448

Основні засоби (за залишковою вартістю) 15256 16738

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 8336 7284

Сумарна дебіторська заборгованість 197 191

Грошові кошти та їх еквіваленти 24 219

Власний капітал 21814 23928

Статутний капітал 87 87

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2114 -578

Довгострокові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 2081 520

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -6,09 -1,67

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-6,09 -1,67

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 347130 347130

Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів 21814 23928
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про посадових осіб емітента
Голова Наглядової ради - Бадяєв Валерій Григорович 1951 року народження. Освіта: 

Вища, Дніпропетровський гірничий інститут. Стаж керівної роботи (років): 15. Найменування 
підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ «Діалог», директор. Повноваження та 
обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в на-
туральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі 
посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Член Наглядової ради - Приймаченко Сергій Володимирович 1983 року народження. 
Освіта: Вища, Дніпропетровський державний хіміко-технологічний університет. Стаж керівної 
роботи (років): 5. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Навчання у 
вищому навчальному закладі. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадо-
вою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента 
не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Член Наглядової ради - Вепхвадзе Леван Тенгизович 1961 року народження. Освіта: Вища, 
Дніпропетровський транспортний інститут. Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування 
підприємства та попередня посада, яку займав: Авіакомпанія «Дніпроавіа», інженер. Повнова-
ження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій 
та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному 
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Член Наглядової ради - Бєльдєй Віктор Харитонович 1948 року народження. Освіта: 
Вища, Дніпропетровський сільськогосподарський інститут. Стаж керівної роботи (років): 
26. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ «НЦЗ», механік 
автотранспортної дільниці. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені по-
садовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій осо-
бі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний 
перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Голова Правління - Приймаченко Володимир Сергійович 1950 року народження. Освіта: 

Вища, Дніпропетровський гірничий інститут. Стаж керівної роботи (років): 29. Найменування 
підприємства та попередня посада, яку займав: Дніпропетровське обласне управління будма-
теріалів, головний механік. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою 
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Член Правління, головний бухгалтер ПАТ «НЦЗ» - Дичек Галина Богданівна 1968 року 
народження. Освіта: Вища, Дніпропетровська державна металургійна академія. Стаж ке-
рівної роботи (років): 9. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: 
Завод «Запоріжсталь», бухгалтер. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені 
посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій осо-
бі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний 
перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Член Правління - Ніколаєвський Юрій Миколайович 1963 року народження. Освіта: Вища, 
Дніпропетровський гірничий інститут. Стаж керівної роботи (років): 22. Найменування під-
приємства та попередня посада, яку займав: ВАТ «НЦЗ», головний енергетик. Повноваження 
та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в 
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі 
посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Член Правління - Білко Василь Вікторович 1958 року народження. Освіта: Вища, Дніпро-
петровський хіміко-технологічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 18. Найменування 
підприємства та попередня посада, яку займав: НВО «Автопромзварка», інженер. Повнова-
ження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій 
та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному 
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Член Правління - Сьоміна Тетяна Миколаївна 1962 року народження. Освіта: Вища, 

Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. Стаж керівної роботи (років): 19. 
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Проектний інститут «Ци-
вільпрект», інженер. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою 
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента 
не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не 
було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 
не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Голова Ревізійної комісії - Усенко Надія Федорівна 1953 року народження. Освіта: До-
нецький кооперативний технікум. Стаж керівної роботи (років): 17. Найменування підпри-
ємства та попередня посада, яку займав: Дніпропетровське виробниче об’єднання водо-
гінно-каналізаційного господарства, технолог. Повноваження та обов’язки посадової особи 
визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадо-
вій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний 
перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Член Наглядової ради - Мелехов Володимир Вікторович 1949 року народження. Освіта: 
Вища, Харківське авіаційне училище. Стаж керівної роботи (років): 22. Найменування підпри-
ємства та попередня посада, яку займав: ВАТ «НЦЗ», головний енергетик. Повноваження та 
обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в на-
туральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі 
посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-

міру часток, паїв)
Юридичні особи:
Регіональне відділення Фонду державного майна по Дніпропетровській області (код за 

ЄДРПОУ 13467337), місцезнаходження: Комсомольська, 58, місто Дніпропетровськ, Дніпро-
петровський, Днiпропетровська, 49000. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кіль-
кості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 31.05.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

31/04/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Дніпропетровське територіальне управління Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера - UA4000074975, тип 
цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску 
- Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 347130 штук, загальною 
номінальною вартістю 86782,5 грн., що складає 100% у статутному капіталі.

Торгівля цінними паперами на внутрішньому та зовнішньому ринках протягом звітного 
року не здійснювалась.

Лістинг цінних паперів ПАТ «НЦЗ» на фондовому ринку не відбувався.
У відповідності до Закону «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство 

«Придніпровська фондова біржа» здійснює внесення акцій простих іменних ПАТ «НЦЗ» до 
біржового списку.

Додаткової емісії цінних паперів в 2012 році не було.
ПАТ «НЦЗ» процентними, дисконтними, цільовими (безпроцентними), похідними та інши-

ми цінними паперами не володіє.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
Акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України не змінювало.
Зберігач – ТОВ «Український інвестиційний клуб» (код за ЄДРПОУ - 35144923), організа-

ційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Місце знаходження: 49000, 
м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 48Д. Зберігач має ліцензію № 430325, що видана: 
01.10.2008 року. Контактний телефон/факс: (0562) 36-66-40. Основний вид діяльності: Про-
фесійна депозитарна діяльність зберігача.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 22.03.2013 року. Кворум зборів: 79,12% 

до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 

2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік.
4. Затвердження балансу і фінансової звітності товариства станом на 31 грудня 2012 року 

та визначення порядку покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності 
за 2012 рік.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було.
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів не було.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Звіт правління ПАТ «НЦЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 

рік затвердити та затвердити основні напрямки діяльності акціонерного товариства на 2013 
рік.

2. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2012 рік затвердити.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік затвердити.
4. Затвердити баланс ПАТ «НЦЗ» станом на 31 грудня 2012 року з валютою балансу в 

сумі - 23895 тис. грн. Затвердити фінансову звітність ПАТ «НЦЗ» станом на 31 грудня 2012 
року (Ф-2,3,4,5). Затвердити збиток в розмірі 2114 тис. грн. та покрити затверджений збиток 
за рахунок додаткового капіталу, сформованого в попередні роки. Дивіденди за підсумками 
діяльності ПАТ «НЦЗ» за 2012 рік не сплачувати.

7. Інформація про дивіденди
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЦЗ» від 22.03.2013 р. дивіденди за 

підсумками роботи за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.
8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевір-

ку емітента:
Товариство з обмеженою відповідальністю АФ «Аудит Дніпроконсульт» (код за ЄДРПОУ 

- 24600006). Місцезнаходження: Пр. Карла Маркса, 93, м. Дніпропетровськ, 49000. Аудитор 
має ліцензію на цей вид діяльності Свідоцтво № 1731, що видана: Аудиторська палата України 
26.01.2001 року. Контактний телефон: (056) 744-54-76, факс: (056) 744-30-52. Основний вид 
діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Аудитор-
ську фірму емітент не змінював.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Прийнята керівництвом товариства система бухгалтерського обліку та облікова політика, 

на нашу думку, відповідають встановленим стандартам, іншій законодавчій та нормативній 
базі з питань бухгалтерського обліку в Україні.

Перевірені фінансові звіти, показники яких узгоджені між собою, складені згідно до об-
раної концептуальної основи, відповідних стандартів та вимог діючого законодавства України, 
справедливо та достовірно відображають фінансовий стан товариства на 31.12.2012 р.

Інформацію:
за видами активів в сумі 23 895 тис. грн.;
про зобов’язання товариства в сумі 2 081 тис. грн.;
про власний капітал товариства в сумі 21 814 тис. грн.;
розкрито, за нашою думкою, у всіх суттєвих аспектах.
Вартість чистих активів в сумі 21 814 тис. грн. станом на 31.12.2012 р. відповідає вимогам 

законодавства у всіх суттєвих аспектах, інформацію про вартість чистих активів наведено 
вірно.

На нашу думку, твердження управлінського персоналу товариства про те, що статутний 
капітал станом на 31.12.2012 р. в сумі 87 тис. грн. сплачений у встановлені законодавством 
терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено до-
стовірно.

Обсяг чистого збитку за 2012 рік складає 2 114 тис. грн.
Зобов’язань за іпотечними цінними паперами товариство немає.
Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансо-

во-господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, 
відсутня. Також відсутня інформація щодо порушення справ про банкрутство, рішення вищо-
го органу товариства або суду про припинення або банкрутство товариства.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

29.04.2012 р.
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) NKZ.pat.ua в мережі Інтернет 

29.04.2012 р.
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Приймаченко В.С.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ»
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД «ПАВ-
ЛОГРАДХІММАШ»;

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00217417;
1.4. Місцезнаходження емітента: 51400 Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. 

Харківська, 15;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05632) 6-09-05, (05632) 6-15-04;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@phm.com.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.phm.com.ua;
1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ ЗАВОД «ПАВЛО-

ГРАДХІММАШ» (протокол № 23 від 18.04.2013 р.) у зв’язку з достроковим припиненням 
повноважень членів Наглядової ради товариства, відбулися наступні зміни у складі по-
садових осіб емітента:

1. Звільнено (відкликано) з посади члена Наглядової ради юридичну особу-нерезидента 
DEXTRA TECHNOLOGY INC. Частка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ ЗАВОД «ПАВЛО-
ГРАДХІММАШ» складає 24,3556% (24 112 004 шт). Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 15.04.2010 р.

2. Звільнено (відкликано) з посади члена Наглядової ради юридичну особу-нерезидента 
JEMSTAR CAPITAL INC. Частка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАД-
ХІММАШ» складає 24,5871% (24 341 304). Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Особа перебувала на посаді з 01.11.2007 р.

3. Звільнено (відкликано) з посади члена Наглядової ради юридичну особу-нерезидента 
VILHELMINA HOLDING LIMITED. Частка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ ЗАВОД «ПАВ-
ЛОГРАДХІММАШ» складає 24,6381% (24 391 769 шт). Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді з 14.04.2011 р.

4. Звільнено (відкликано) з посади члена Наглядової ради юридичну особу-нерезидента 
ZINK.COM INC. Частка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІМ-
МАШ» складає 24,9232% (24 673 904 шт). Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Особа перебувала на посаді з 01.11.2007 р.

5. Звільнено (відкликано) з посади члена Наглядової ради Проскорякова Івана Олек-
сійовича. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Акціями ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ» не 

володіє. Особа перебувала на посаді з 31.01.2013 р.
6. Звільнено (відкликано) з посади члена Наглядової ради Смєтаніна Володимира Ана-

толійовича. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Акціями ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ» не 
володіє. Особа перебувала на посаді з 31.01.2013 р.

7. Звільнено (відкликано) з посади члена Наглядової ради Богданова Вячеслава Михай-
ловича. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Акціями ПАТ ЗАВОД «ПАВ-
ЛОГРАДХІММАШ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Особа перебувала на посаді з 31.01.2013 р.

8. Звільнено (відкликано) з посади члена Наглядової ради Лаубіс Андрія Євгенійо-
вича. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Частка, якою володіє у 
статутному капіталі ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ» складає 0,0001% (90 шт.) Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа перебувала на посаді 
з 31.01.2013 р.

9. Призначено (обрано) на посаду члена Наглядової ради юридичну особу-нерезиден-
та DEXTRA TECHNOLOGY INC, зареєстровану за адресою Джипфа Білдінг, Роад Таун, 3 
поверх, Тортола, Британські Віргінські Острови, реєстраційний № 587265. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено строком на 3 роки. Розмір 
пакету акцій ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ», які належать цій особі складає 24,3556% 
(24 112 004 шт).

10. Призначено (обрано) на посаду члена Наглядової ради юридичну особу-нерезиден-
та JEMSTAR CAPITAL INC, зареєстровану за адресою Джипфа Білдінг, Роад Таун, 3 поверх, 
Тортола, Британські Віргінські Острови, реєстраційний № 479376. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Призначено строком на 3 роки. Розмір пакету акцій 
ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ», які належать цій особі складає 24,5871% (24 341 304).

11. Призначено (обрано) на посаду члена Наглядової ради юридичну особу-нере-
зидента VILHELMINA HOLDING LIMITED, зареєстровану за адресою Арх.Макаріу ІІІ, 195, 
НЕОКЛЕУС ХАУС, 3030, Лімассол, Республіка Кіпр, реєстраційний № 106779. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено строком на 3 роки. Розмір 
пакету акцій ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ», які належать цій особі складає 24,6381% 
(24 391 769 шт).

12. Призначено (обрано) на посаду члена Наглядової ради юридичну особу-нере-
зидента ZINK.COM INC, зареєстровану за адресою Джипфа Білдінг, Роад Таун, 3 по-
верх, Тортола, Британські Віргінські Острови, реєстраційний № 587264. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено строком на 3 роки. 
Розмір пакету акцій ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ», які належать цій особі скла-
дає 24,9232% (24 673 904 шт).

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Г.Т. Домущей
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВIЮ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Марганецький за-

вод керамзитового гравiю»;
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 53400, Дніпропетровська, д/в, місто Марганець, Шах-

та-21;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05428731;
1.5. Міжміський код та телефон: (05665) 3-24-89;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 747255;
1.7. Дата державної реєстрації: 30.07.1996 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: mzkg-firma.pat.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 2012 р. попередній 2011 р.

Усього активів 17979,00 20886,00

Основні засоби (за залишковою вартістю) 8810,00 9228,00

Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00

Запаси 2084,00 3223,00

Сумарна дебіторська заборгованість 361,00 871,00

Грошові кошти та їх еквіваленти 6441,00 7452,00

Власний капітал 16569,00 18866,00

Статутний капітал 2257,00 2257,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3682,00 5899,00

Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00

Поточні зобов’язання 1314,00 1272,00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,088290 -0,052180

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0,088290 -0,052180

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 9026700,000000 9026700,000000

Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0,00 0,00

у відсотках від статутного 
капіталу

0,000000 0,000000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду

0,00 0,00

Вартість чистих активів 16569,00 18866,00

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: д/в.
Посадові особи: Генеральний директор. Стороженко Віктор Іванович. Рік народження: 

1956. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 19. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ», Го-
лова правління. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. Посадова особа не отримувала будь-яких винагород. Не займає інших посад. По-
садові обов`язки: керує поточною діяльністю товариства, вирішує питання про укладання 
угод про співпрацю та виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Голова Наглядової ради. Артем`єв Олексій Васильович. Рік народження: 1955. Осві-
та: вища. Стаж керівної роботи (років): 31. Попередня посада: пенсіонер, ВМС. Посадова 
особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа 
отримала винагороду за 2012 рік у розмірі 122661,00 грн. Не займає інших посад. По-
садові обов`язки: Посадові обов`язки: аналізує та контролює діяльність Виконавчого ор-
гану управління Товариства, укладає контракт з Генеральним директором та виконує інші 
обов`язки відповідно до Статуту. 

Член Наглядової ради - головний бухгалтер. Чапа Юлія Анатоліївна. Рік народження: 
1980. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 6. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ»,член 
Правління - головний бухгалтер. Посадова особа не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Посадова особа не отримувала будь-яких винагород. Не займає 
інших посад. Посадові обов`язки: здійснює організацію бухгалтерського обліку та звітності 
Товариства та виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член Наглядової ради. Бабенко Сергій Леонідович. Рік народження: 1956. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 14. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ»,головний енергетик. По-
садова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова 
особа не отримувала будь-яких винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: 
разом з іншими членами Наглядової ради здійснює контроль за виконавчим органом 
управління Товариства,здійснює контроль за роботою обладнання та обліку витрат елек-
троенергії, виконує інші обов`язки відповідно до Статуту Товариства. 

Член Наглядової ради. Ковальов Олександр Миколайович. Рік народження: 1952. Осві-
та: середня. Стаж керівної роботи (років): 8. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ», начальник 
зміни. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Посадова особа не отримувала будь-яких винагород. Не займає інших посад. Посадові 
обов`язки: разом з іншими членами Наглядової ради здіснює контроль за діяльністю Ви-
конавчого органу Товариства, та виконує інші обов`язки відповідно до Статуту.

Член Наглядової ради. Гужва Надія Володимирівна. Рік народження: 1958. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 11. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ», начальник відділу 
збуту. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Посадова особа не отримувала будь-яких винагород. Не займає інших посад. Посадові 
обов`язки: разом з іншими членами Наглядової ради контролює діяльність Виконавчого 

органу Товариства, оформлює договори з замовниками та контролює їх виконання, ви-
конує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Голова Ревізійної комісії. Ємельянова Людмила Георгіївна. Рік народження: 1965. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ», бухгалтер. Посадова 
особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не 
отримувала будь-яких винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: аналізує та 
контролює діяльність Виконавчого органу Товариства, здійснює контроль за фінансово - гос-
подарською діяльністю Товариства та виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Секретар Ревізійної комісії. Якобчук Раїса Іванівна. Рік народження: 1964. Освіта: се-
редньо-спеціальна. Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ», озе-
ленювач. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Посадова особа не отримувала будь-яких винагород. Не займає інших посад. Посадові 
обов`язки: разом з іншими членами Ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово - 
господарською діяльністю Товариства та виконує інші обов`язки відповідно до Статуту.

Член Ревізійної комісії. Єрмакова Тетяна Миколаївна. Рік народження: 1965. Освіта: 
середня-спеціальна. Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ», на-
чальник зміни. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини. Посадова особа не отримувала будь-яких винагород. Не займає інших посад. Поса-
дові обов`язки: разом з іншими членами Ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово 
- господарською діяльністю Товариства та виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:
Генеральний директор. Стороженко Віктор Іванович. Кількість акцій: 3338823. У відсо-

тках: 36,988301. 
Член Наглядової ради. Бабенко Сергій Леонідович. Кількість акцій: 182764. У відсотках: 

2,024704. 
Член Наглядової ради - головний бухгалтер. Чапа Юлія Анатоліївна. Кількість акцій: 

18255. У відсотках: 0,202233. 
Секретар Ревізійної комісії. Якобчук Раїса Іванівна. Кількість акцій: 400. У відсотках: 

0,004431. 
Голова Наглядової ради. Артєм`єв Олексій Васильович. Кількість акцій: 3193870. У від-

сотках: 35,382476. 
Голова Ревізійної комісії. Ємельянова Людмила Георгіївна. Кількість акцій: 200. У від-

сотках: 0,002216. 
Член Наглядової ради. Гужва Надія Володимирівна. Кількість акцій: 438. У відсотках: 

0,004852. 
Член Наглядової ради. Ковальов Олександр Миколайович. Кількість акцій: 20000. У від-

сотках: 0,221565. 
Член Ревізійної комісії. Єрмакова Тетяна Миколаївна. Кількість акцій: 3268. У відсотках: 

0,036204.
Засновники емітента: Регіональне відділення Фонду державного майна України. Код за 

ЄДРПОУ: д/в. Місцезнаходження: Україна, д/в, Дніпропетровська, д/в, д/в, д/в. 0,000000%. 
Організація орендарів орендного підприємства «Марганецький завод керамзитового 

гравію». Код за ЄДРПОУ: д/в. Місцезнаходження: Україна, д/в, Дніпропетровська, д/в, д/в, 
д/в. 0,000000%.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції. Дата реєстрації випуску: 29.11.2010 р. Номер свідоцтва про реєстрацію випус-

ку: 1108/1/10. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Міжнародний 
ідентифікаційний номер: UA 4000103261. Тип цінного папера: Акція проста бездокумен-
тарна іменна. Форма існування та форма випуску: Бездокументарні іменні. Номінальна 
вартість (грн.): 0,25. Кількість акцій (штук): 9026700. Загальна номінальна вартість (грн.): 
2256675,00. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. Торгівля цінними папе-
рами здійснювалась тільки на позабіржовому ринку. Додаткова емісія ц/п не планується.
Інші цінні папери не випускались.До лістингу цінні папери не включались.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Зміна особи, яка здійснює депозитарний облік, не відбувалась.
6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 25.04.2012 р. Кворум зборів (%): 75,035200. 
1. Затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт керівника Виконавчого органу Товариства за 2011 рік.
3. Звіт голови Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Звіт голови Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження джерела покриття збитків та розподіл прибутку Товариства.

7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

за простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

за простими 
акціями

за привілейо-
ваними акціями

Сума нарахованих дивідендів, 
грн.

1500000 0 2000000 0

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн.

0,16600 0,00000 0,22200 0,00000

Сума виплачених дивідендів, 
грн.

1211026 0 1584806 0

Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів

25.04.2012 р. 29.04.2011 р. 
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВIЮ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Марганецький за-

вод керамзитового гравiю»;
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 53400, Дніпропетровська, д/в, місто Марганець, Шах-

та-21;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05428731;
1.5. Міжміський код та телефон: (05665) 3-24-89;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 747255;
1.7. Дата державної реєстрації: 30.07.1996 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: mzkg-firma.pat.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 2012 р. попередній 2011 р.

Усього активів 17979,00 20886,00

Основні засоби (за залишковою вартістю) 8810,00 9228,00

Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00

Запаси 2084,00 3223,00

Сумарна дебіторська заборгованість 361,00 871,00

Грошові кошти та їх еквіваленти 6441,00 7452,00

Власний капітал 16569,00 18866,00

Статутний капітал 2257,00 2257,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3682,00 5899,00

Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00

Поточні зобов’язання 1314,00 1272,00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,088290 -0,052180

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0,088290 -0,052180

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 9026700,000000 9026700,000000

Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0,00 0,00

у відсотках від статутного 
капіталу

0,000000 0,000000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду

0,00 0,00

Вартість чистих активів 16569,00 18866,00

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: д/в.
Посадові особи: Генеральний директор. Стороженко Віктор Іванович. Рік народження: 

1956. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 19. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ», Го-
лова правління. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. Посадова особа не отримувала будь-яких винагород. Не займає інших посад. По-
садові обов`язки: керує поточною діяльністю товариства, вирішує питання про укладання 
угод про співпрацю та виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Голова Наглядової ради. Артем`єв Олексій Васильович. Рік народження: 1955. Осві-
та: вища. Стаж керівної роботи (років): 31. Попередня посада: пенсіонер, ВМС. Посадова 
особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа 
отримала винагороду за 2012 рік у розмірі 122661,00 грн. Не займає інших посад. По-
садові обов`язки: Посадові обов`язки: аналізує та контролює діяльність Виконавчого ор-
гану управління Товариства, укладає контракт з Генеральним директором та виконує інші 
обов`язки відповідно до Статуту. 

Член Наглядової ради - головний бухгалтер. Чапа Юлія Анатоліївна. Рік народження: 
1980. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 6. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ»,член 
Правління - головний бухгалтер. Посадова особа не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Посадова особа не отримувала будь-яких винагород. Не займає 
інших посад. Посадові обов`язки: здійснює організацію бухгалтерського обліку та звітності 
Товариства та виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Член Наглядової ради. Бабенко Сергій Леонідович. Рік народження: 1956. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 14. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ»,головний енергетик. По-
садова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова 
особа не отримувала будь-яких винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: 
разом з іншими членами Наглядової ради здійснює контроль за виконавчим органом 
управління Товариства,здійснює контроль за роботою обладнання та обліку витрат елек-
троенергії, виконує інші обов`язки відповідно до Статуту Товариства. 

Член Наглядової ради. Ковальов Олександр Миколайович. Рік народження: 1952. Осві-
та: середня. Стаж керівної роботи (років): 8. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ», начальник 
зміни. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Посадова особа не отримувала будь-яких винагород. Не займає інших посад. Посадові 
обов`язки: разом з іншими членами Наглядової ради здіснює контроль за діяльністю Ви-
конавчого органу Товариства, та виконує інші обов`язки відповідно до Статуту.

Член Наглядової ради. Гужва Надія Володимирівна. Рік народження: 1958. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 11. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ», начальник відділу 
збуту. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Посадова особа не отримувала будь-яких винагород. Не займає інших посад. Посадові 
обов`язки: разом з іншими членами Наглядової ради контролює діяльність Виконавчого 

органу Товариства, оформлює договори з замовниками та контролює їх виконання, ви-
конує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Голова Ревізійної комісії. Ємельянова Людмила Георгіївна. Рік народження: 1965. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ», бухгалтер. Посадова 
особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не 
отримувала будь-яких винагород. Не займає інших посад. Посадові обов`язки: аналізує та 
контролює діяльність Виконавчого органу Товариства, здійснює контроль за фінансово - гос-
подарською діяльністю Товариства та виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Секретар Ревізійної комісії. Якобчук Раїса Іванівна. Рік народження: 1964. Освіта: се-
редньо-спеціальна. Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ», озе-
ленювач. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Посадова особа не отримувала будь-яких винагород. Не займає інших посад. Посадові 
обов`язки: разом з іншими членами Ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово - 
господарською діяльністю Товариства та виконує інші обов`язки відповідно до Статуту.

Член Ревізійної комісії. Єрмакова Тетяна Миколаївна. Рік народження: 1965. Освіта: 
середня-спеціальна. Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: ВАТ «МЗКГ», на-
чальник зміни. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини. Посадова особа не отримувала будь-яких винагород. Не займає інших посад. Поса-
дові обов`язки: разом з іншими членами Ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово 
- господарською діяльністю Товариства та виконує інші обов`язки відповідно до Статуту. 

Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:
Генеральний директор. Стороженко Віктор Іванович. Кількість акцій: 3338823. У відсо-

тках: 36,988301. 
Член Наглядової ради. Бабенко Сергій Леонідович. Кількість акцій: 182764. У відсотках: 

2,024704. 
Член Наглядової ради - головний бухгалтер. Чапа Юлія Анатоліївна. Кількість акцій: 

18255. У відсотках: 0,202233. 
Секретар Ревізійної комісії. Якобчук Раїса Іванівна. Кількість акцій: 400. У відсотках: 

0,004431. 
Голова Наглядової ради. Артєм`єв Олексій Васильович. Кількість акцій: 3193870. У від-

сотках: 35,382476. 
Голова Ревізійної комісії. Ємельянова Людмила Георгіївна. Кількість акцій: 200. У від-

сотках: 0,002216. 
Член Наглядової ради. Гужва Надія Володимирівна. Кількість акцій: 438. У відсотках: 

0,004852. 
Член Наглядової ради. Ковальов Олександр Миколайович. Кількість акцій: 20000. У від-

сотках: 0,221565. 
Член Ревізійної комісії. Єрмакова Тетяна Миколаївна. Кількість акцій: 3268. У відсотках: 

0,036204.
Засновники емітента: Регіональне відділення Фонду державного майна України. Код за 

ЄДРПОУ: д/в. Місцезнаходження: Україна, д/в, Дніпропетровська, д/в, д/в, д/в. 0,000000%. 
Організація орендарів орендного підприємства «Марганецький завод керамзитового 

гравію». Код за ЄДРПОУ: д/в. Місцезнаходження: Україна, д/в, Дніпропетровська, д/в, д/в, 
д/в. 0,000000%.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції. Дата реєстрації випуску: 29.11.2010 р. Номер свідоцтва про реєстрацію випус-

ку: 1108/1/10. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Міжнародний 
ідентифікаційний номер: UA 4000103261. Тип цінного папера: Акція проста бездокумен-
тарна іменна. Форма існування та форма випуску: Бездокументарні іменні. Номінальна 
вартість (грн.): 0,25. Кількість акцій (штук): 9026700. Загальна номінальна вартість (грн.): 
2256675,00. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. Торгівля цінними папе-
рами здійснювалась тільки на позабіржовому ринку. Додаткова емісія ц/п не планується.
Інші цінні папери не випускались.До лістингу цінні папери не включались.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Зміна особи, яка здійснює депозитарний облік, не відбувалась.
6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 25.04.2012 р. Кворум зборів (%): 75,035200. 
1. Затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт керівника Виконавчого органу Товариства за 2011 рік.
3. Звіт голови Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Звіт голови Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження джерела покриття збитків та розподіл прибутку Товариства.

7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

за простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

за простими 
акціями

за привілейо-
ваними акціями

Сума нарахованих дивідендів, 
грн.

1500000 0 2000000 0

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн.

0,16600 0,00000 0,22200 0,00000

Сума виплачених дивідендів, 
грн.

1211026 0 1584806 0

Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів

25.04.2012 р. 29.04.2011 р. 

Дата виплати дивідендів 25.04.2012 р. 01.05.2011 р. 

Опис Рішення про сплату дивідендів прийнято загальними зборами акціоне-
рів від 25.04.2012 року. Дата складання переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів: 25.04.2012 р. На сплату дивідендів направлено 1,5 
млн. грн.; Строк виплати дивідендів визначений з 25 квітня 2012 року до 
25 жовтня 2012 року (шість місяців); Проведена розсилка повідомлень про 
сплату дивідендів кожному акціонеру до 05 травня 2012 року; Виплатиа 
дивідендів проводилась згідно з діючого Положення про розподіл чистого 
прибутку, що залишився у розпорядженні ПАТ «Марганецький завод керам-
зитового гравію» затвердженого рішенням Загальних зборів від 25 липня 
2008 року; Черговість сплати дивідендів у наступному порядку: 1-й етап - з 
25.04.2012 р. до 25.06.2012 р. - акціонеру який володіють більш ніж 30% 
акцій, 2-й етап - з 25.06.2012 р. до 25.08.2012 р. - акціонеру який володіють 
більше ніж 30% акцій, 3-й етап - з 25.08.2012 р. до 25.10.2012 р. - акціоне-
рам які володіють до 30% акцій.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

 (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
 ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ 

 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО 
ГРАВІЮ»  ЗА 2012 РІК

 Акціонерам Публічного акціонерного товариства 
«Марганецький завод керамзитового гравію»

Звіт щодо фінансової звітності 
Ми, приватне підприємство «Аудиторська фірма «Аудит - Респект - Консалтинг», що 

здійснює професійну діяльність на підставі свідоцтва про включення до Реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 3315, видане рі-
шенням Аудиторської палати України від 29 січня 2004 р. № 131, чинне до 18 грудня 2013 р., 
провели аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного товариства 
«Марганецький завод керамзитового гравію» (код за ЄДРПОУ 05428731, місцезнаходжен-
ня: 53400, Дніпропетровська обл., м. Марганець, Шахта - 21, дата державної реєстрації: 
30.07.1996 р.), що додається, яка включає звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2012 р., 
звіт про сукупні доходи, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни у власному капіталі, 
примітки за рік, що закінчився на зазначену дату.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 

фінансової звітності, відповідно до Закону України від 16 липня 1999 р. № 996 - XIV «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності, що прийняті та застосовуються для складання та подання фінансової звітності та за 
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає як необхідний для того, 
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень уна-
слідок шахрайства або помилки. 

Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стан-
дартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а та-
кож планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських до-
казів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки. 

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звіт-
ності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової 
звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для нашої думки. 
Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 
фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Марганецький завод керамзитового 
гравію» станом на 31 грудня 2012 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за 
рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 

Думка щодо іншої допоміжної інформації відповідно до вимог при розкритті інформа-
ції емітентами цінних паперів, затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09. 2011 р. № 1360.

Ми висловлюємо думку щодо іншої допоміжної інформації відповідно до п. 2.7 «Ви-
мог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім 
емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням ДКЦПФР від 29 вересня 
2011 р. № 1360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. за № 
1358/20096. 

1. Ми підтверджуємо, що вартість чистих активів Товариства на 31 грудня 2012 р., що 
наведена в розділі 13.2 «Інформація щодо вартості чистих активів емітента» Річної інфор-
мації емітента цінних паперів за 2011 р. відповідає вимогам частині третій статті 155 Ци-
вільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435 -IV.

2. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих 
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, 
що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою 
звітністю відповідно до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних папе-
рів», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006 р. № 1591, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за № 97/13364, із змінами та доповненнями, 
внесеними рішеннями ДКЦПФР від 14 серпня 2009 р. № 948, від 30 жовтня 2009 р. № 1355, 
від 22 червня 2010 р. № 981, від 21 квітня 2011 р. № 454, від 4 жовтня 2011 р. № 1403, від 
20 жовтня 2011 р. № 1482, від 20 листопада 2012 р. № 1632. 

3. Аудитор звертає увагу на пояснення Товариства щодо розбіжностей між формами 
звітів фінансової звітності за 2012 р., які виникли в наслідок не відповідності вимогам 
з складання та подання звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності та 
формами звітів, встановленими П(С) БО. Ці розбіжності не містять різниць якісних харак-
теристик наданої фінансової інформації, а лише різниці у назві відповідних строк звітів.

4. Ми підтверджуємо, що виконання значних правочинів (10 та більше відсотків вар-
тості активів товариства за даними фінансової звітності за 2012 р.), передбачених ст.70 
розділу XIII. Закону України від 17 вересня 2008 р. № 514- VI «Про акціонерні товариства», 
про які йдеться в розділі 12 «Опис бізнесу» Річної інформації емітента цінних паперів за 
2012 р. та які мали місце протягом звітного періоду, відповідає вищезазначеному Закону, 
Статуту Товариства та прийнятим рішенням акціонерів.

5. Ми підтверджуємо, що інформація про стан корпоративного управління товариства, 
що наведена в Річній інформації емітента цінних паперів за 2012 р., в розділі «Інформація 
про стан корпоративного управління» є достовірною та відображає дійсний стан корпора-
тивного управління та відповідає вимогам Закону України від 17 вересня 2008 р. № 514- VI 
«Про акціонерні товариства», Статуту Товариства. Створення служби внутрішнього аудиту 
(посади внутрішнього аудитора) Статутом Товариства не передбачене.

6. Ми підтверджуємо, що нами, при проведенні аудиту, були виконані необхідні про-
цедури оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності, в тому числі в наслідок 
шахрайства.

Аудит проводився з «25» листопада 2012 р. по «19» квітня 2013 р.
приватним підприємством «Аудиторською фірмою «Аудит - Респект - Консалтинг» 

(свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово 
надають аудиторські послуги, № 3315, видане рішенням Аудиторської палати від 29 січня 
2004 р. № 131, чинне до 18 грудня 2013 р., 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомос-
ковськ, вул. Леваневського, 1, тел.: (0569) 31-43-13, 7-54-36, www.afark.com.ua) на підставі 
договору від 6 листопада 2012 р. № 19.

Аудитор, що проводив перевірку  Сертифікат аудитора Серія А № 000534 О.О. Заєць 
Директор Сертифікат аудитора Серія А № 000534 О.О. Заєць

19 квітня 2013 г.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Стороженко Вiктор Iванович
11.04.2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ»
Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приват-

них (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний 
та проектний інститут систем автоматизації та управління»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00230467;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію; 

http://www.nipisau.com.ua.

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ
 ІНВЕСТИЦІЯМИ «ДЕМОС»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Акціонерна компанія з іноземними інвестиціями 
«Демос»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента:  14282611;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію:  14282611.infosite.com.ua.
АК з ІІ «Демос»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОС-

ТОК»;
1.2. Організаційно-правова форма: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
1.3. Місцезнаходження емітента: Курсантська, 24, Дніпропетровськ, Самарський, Україна, 

49051;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 26237202;
1.5. Міжміський код та телефон: (0562) 333-410;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Серія А01; № 0064329;
1.7. Дата державної реєстрації: 30.01.2009 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.bankvostok.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - банка (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 1712727 383283
Грошові кошти та їх еквіваленти 30268 957
Кошти в інших банках 177637 10461
Кредити та заборгованість клієнтів 1402093 341101
Усього зобов’язань 1364547 38646
Кошти банків 88604 7439
Кошти клієнтів 1253920 25292
Усього власного капіталу та частка меншості 348180 344637
Статутний капітал 307350 307350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 40830 37287
Чистий прибуток/(збиток) 3543 5643
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління, посадових осіб та засновників емітента:
Органами управління ПАТ «БАНК ВОСТОК» є:
а) Загальні збори акціонерів;
б) Спостережна Рада Банку;
в) Правління.
Посадові особи ПАТ «БАНК ВОСТОК» станом на 31.12.2012 р.:
Спостережна Рада: Голова – Журжій Андрій Валерійович, Члени – Крушинська Інна Воло-

димирівна, Мишакова Юлія Анатоліївна.
Члени Ревізійної комісії – Потока Валерій Миколайович, Диль Ірина Леонідівна.
Правління: Голова Правління – Мороховський Вадим Вікторович, Члени Правління – Мо-

роховська Лія Семенівна, Путря Вікторія Іванівна, Куперман Олександр Феліксович, Свобода 
Ганна Олегівна, Боравльова Олена Леонідівна, Панфілова Тетяна Георгіївна, Чекерес Галина 
Вікторівна.

Засновники: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аркадія», Товариство з обмеже-
ною відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Укрсельхозпром».

(Засновники на 31.12.2012 р. акціями банку не володіють).
4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про цінні папери емітента:
Станом на 31.12.2012 р. в обігу знаходяться наступні цінні папери ПАТ «БАНК ВОСТОК»:
- Прості іменні акції, бездокументарної форми існування, 3073500 штук, загальною номі-

нальною вартістю 307350000,00 грн., випуск акцій розміщено повністю.
Цінні папери емітента не входили до лістингів бірж.
Облік прав власності на цінні папери бездокументарної форми існування здійснює депо-

зитарій ПрАТ «ВДЦП», код ЄДРПОУ 35917889.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
На протязі 2012 року зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 

не відбувалося.
6. Інформація про загальні збори

11.04.2012 року відбулись річні загальні збори акціонерів. Кворум зборів: 66,0707% до 
загальної кількості голосів. Перелік питань, поставлених на розгляд Загальних зборів акціо-
нерів: 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; 2. Обрання членів Лічильної комісії; 
3. Розгляд звіту Правління Банку про результати діяльності за 2011 рік; 4. Розгляд та затвер-
дження річного звіту діяльності Банку за 2011 р.; 5. Розгляд звіту зовнішнього аудитора та за-
твердження заходів за результатами розгляду; 6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії 
Банку щодо річного звіту діяльності Банку за 2011 р.; 7. Розгляд звіту Спостережної Ради про 
результати діяльності Банку за 2011 р.; 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Спостережної Ради, Правління, Ревізійної комісії Банку; 9. Прийняття рішення про розподіл 
прибутку Банку за 2011 р., про порядок розподілу та виплати дивідендів за 2011 р.; 10. Про 
викладення у новій редакції та затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку; 
11. Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Спостережну Раду Бан-
ку; 12. Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Правління Банку; 13. 
Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Ревізійну комісію; 14. Про 
затвердження Кодексу корпоративного управління Банку. Перелік питань порядку денного 
затверджений Спостережною Радою Банку. Всі питання порядку денного були розглянуті, по 
ним прийняті відповідні рішення (Протокол загальних зборів акціонерів№1 від 11.04.2012 р.).

07.09.2012 року відбулись позачергові загальні збори акціонерів. Кворум зборів: 
85,7131% до загальної кількості голосів. Перелік питань, поставлених на розгляд Загаль-
них зборів акціонерів: 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; 2. Обрання членів 
Лічильної комісії; 3. Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку та обрання 
нового складу Спостережної ради Банку; 4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, 

що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру винагороди 
членам Спостережної ради Банку, обрання особи, уповноваженої на укладення цивільно-
правових договорів з членами Спостережної ради Банку; 5. Припинення повноважень членів 
Ревізійної комісії Банку та обрання нового складу Ревізійної комісії Банку; 6. Про викладення 
у новій редакції та затвердження Статуту Банку; 7. Про викладення у новій редакції та затвер-
дження Положення про Загальні збори акціонерів Банку; 8. Про викладення у новій редакції 
та затвердження Положення про Спостережну раду Банку; 9. Про викладення у новій редакції 
та затвердження Положення про Правління Банку; 10. Про викладення у новій редакції та за-
твердження Положення про Ревізійну комісію. Перелік питань порядку денного затверджений 
Спостережною Радою Банку. Скликання позачергових загальних зборів ініціювала Спосте-
режна Рада Банку. Всі питання порядку денного були розглянуті, по ним прийняті відповідні 
рішення (Протокол загальних зборів акціонерів № 2 від 07.09.2012 р.).

7. Інформація про дивіденди
Дивіденди за звітний період не сплачувались

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Звіт незалежного аудитора
Акціонерам та Правлінню ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»:
Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит поданої нижче фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – «Банк») (код ЄДРПОУ: 26237202; дата державної ре-
єстрації: 30 січня 2009 р.; місцезнаходження: вул. Курсантська 24, Дніпропетровськ, Укра-
їна), яка включає звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2012 року та відповідний 
звіт про сукупні доходи, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни капіталу, а також опис 
основних положень облікової політики Банку та інші пояснювальні примітки до фінансової 
звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Банку несе відповідальність за складання і достовірне подання 

цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також 
за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, 
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень вна-
слідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог 
Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, які 
прийнято в якості Національних стандартів аудиту (відповідно до рішень Аудиторської 
палати України від 18 квітня 2003 року та від 31 березня 2011 року). Ці стандарти ви-
магають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й вико-
нання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить 
суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудито-
ра, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрай-
ства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обстави-
нам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, 
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального 
подання фінансової звітності.

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

Висловлення думки
На нашу думку, наведена нижче фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттє-

вих аспектах, фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результа-
ти та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Додаткова інформація, що розкривається відповідно до «Вимог до аудиторського висно-

вку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої 
позики)» затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(надалі «Комісія») від 29 вересня 2011 року N 1360:

1) Відповідно до вимог частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України вартість чистих 
активів акціонерного товариства після закінчення другого фінансового року з моменту за-
снування та кожного наступного фінансового року повинна бути більшою за його статутний 
капітал. Станом на 31 грудня 2012 року вартість чистих активів Банку була більшою за її ста-
тутний капітал.

2) Відповідно до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», за-
твердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, з подальшими змінами, Банк 
зобов’язаний подавати до Комісії іншу інформацію (надалі «Інша інформація»). Ми ознайо-
милися з Іншою інформацією, підготованою Банком, та не помітили суттєвих невідповіднос-
тей між фінансовою звітністю та такою Іншою інформацією.

3) Закон України «Про акціонерні товариства» (надалі «Закон») вимагає обов’язкового 
узгодження вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких становить 10% і більше від-
сотків вартості активів Банку за даними її останньої річної фінансової звітності. Обсяг про-
веденого нами аудиту фінансової звітності передбачав виконання процедур для отримання 
аудиторських доказів, на вибірковій основі, щодо сум та розкриття інформації у фінансовій 
звітності. Нашої уваги не привернув жодний факт, який дав би нам підстави вважати, що 
рішення щодо вчинення значних правочинів Банком протягом року, що закінчився 31 грудня 
2012 року, не були прийняті у відповідності до Закону.

4) Закон вимагає наявності у акціонерних товариств кодексу (принципів) корпоративно-
го управління, який має ухвалюватися акціонерами, але не встановлює ніяких інших вимог 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОС-

ТОК»;
1.2. Організаційно-правова форма: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
1.3. Місцезнаходження емітента: Курсантська, 24, Дніпропетровськ, Самарський, Україна, 

49051;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 26237202;
1.5. Міжміський код та телефон: (0562) 333-410;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Серія А01; № 0064329;
1.7. Дата державної реєстрації: 30.01.2009 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.bankvostok.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - банка (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 1712727 383283
Грошові кошти та їх еквіваленти 30268 957
Кошти в інших банках 177637 10461
Кредити та заборгованість клієнтів 1402093 341101
Усього зобов’язань 1364547 38646
Кошти банків 88604 7439
Кошти клієнтів 1253920 25292
Усього власного капіталу та частка меншості 348180 344637
Статутний капітал 307350 307350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 40830 37287
Чистий прибуток/(збиток) 3543 5643
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління, посадових осіб та засновників емітента:
Органами управління ПАТ «БАНК ВОСТОК» є:
а) Загальні збори акціонерів;
б) Спостережна Рада Банку;
в) Правління.
Посадові особи ПАТ «БАНК ВОСТОК» станом на 31.12.2012 р.:
Спостережна Рада: Голова – Журжій Андрій Валерійович, Члени – Крушинська Інна Воло-

димирівна, Мишакова Юлія Анатоліївна.
Члени Ревізійної комісії – Потока Валерій Миколайович, Диль Ірина Леонідівна.
Правління: Голова Правління – Мороховський Вадим Вікторович, Члени Правління – Мо-

роховська Лія Семенівна, Путря Вікторія Іванівна, Куперман Олександр Феліксович, Свобода 
Ганна Олегівна, Боравльова Олена Леонідівна, Панфілова Тетяна Георгіївна, Чекерес Галина 
Вікторівна.

Засновники: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аркадія», Товариство з обмеже-
ною відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Укрсельхозпром».

(Засновники на 31.12.2012 р. акціями банку не володіють).
4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про цінні папери емітента:
Станом на 31.12.2012 р. в обігу знаходяться наступні цінні папери ПАТ «БАНК ВОСТОК»:
- Прості іменні акції, бездокументарної форми існування, 3073500 штук, загальною номі-

нальною вартістю 307350000,00 грн., випуск акцій розміщено повністю.
Цінні папери емітента не входили до лістингів бірж.
Облік прав власності на цінні папери бездокументарної форми існування здійснює депо-

зитарій ПрАТ «ВДЦП», код ЄДРПОУ 35917889.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
На протязі 2012 року зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 

не відбувалося.
6. Інформація про загальні збори

11.04.2012 року відбулись річні загальні збори акціонерів. Кворум зборів: 66,0707% до 
загальної кількості голосів. Перелік питань, поставлених на розгляд Загальних зборів акціо-
нерів: 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; 2. Обрання членів Лічильної комісії; 
3. Розгляд звіту Правління Банку про результати діяльності за 2011 рік; 4. Розгляд та затвер-
дження річного звіту діяльності Банку за 2011 р.; 5. Розгляд звіту зовнішнього аудитора та за-
твердження заходів за результатами розгляду; 6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії 
Банку щодо річного звіту діяльності Банку за 2011 р.; 7. Розгляд звіту Спостережної Ради про 
результати діяльності Банку за 2011 р.; 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Спостережної Ради, Правління, Ревізійної комісії Банку; 9. Прийняття рішення про розподіл 
прибутку Банку за 2011 р., про порядок розподілу та виплати дивідендів за 2011 р.; 10. Про 
викладення у новій редакції та затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку; 
11. Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Спостережну Раду Бан-
ку; 12. Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Правління Банку; 13. 
Про викладення у новій редакції та затвердження Положення про Ревізійну комісію; 14. Про 
затвердження Кодексу корпоративного управління Банку. Перелік питань порядку денного 
затверджений Спостережною Радою Банку. Всі питання порядку денного були розглянуті, по 
ним прийняті відповідні рішення (Протокол загальних зборів акціонерів№1 від 11.04.2012 р.).

07.09.2012 року відбулись позачергові загальні збори акціонерів. Кворум зборів: 
85,7131% до загальної кількості голосів. Перелік питань, поставлених на розгляд Загаль-
них зборів акціонерів: 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; 2. Обрання членів 
Лічильної комісії; 3. Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку та обрання 
нового складу Спостережної ради Банку; 4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, 

що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру винагороди 
членам Спостережної ради Банку, обрання особи, уповноваженої на укладення цивільно-
правових договорів з членами Спостережної ради Банку; 5. Припинення повноважень членів 
Ревізійної комісії Банку та обрання нового складу Ревізійної комісії Банку; 6. Про викладення 
у новій редакції та затвердження Статуту Банку; 7. Про викладення у новій редакції та затвер-
дження Положення про Загальні збори акціонерів Банку; 8. Про викладення у новій редакції 
та затвердження Положення про Спостережну раду Банку; 9. Про викладення у новій редакції 
та затвердження Положення про Правління Банку; 10. Про викладення у новій редакції та за-
твердження Положення про Ревізійну комісію. Перелік питань порядку денного затверджений 
Спостережною Радою Банку. Скликання позачергових загальних зборів ініціювала Спосте-
режна Рада Банку. Всі питання порядку денного були розглянуті, по ним прийняті відповідні 
рішення (Протокол загальних зборів акціонерів № 2 від 07.09.2012 р.).

7. Інформація про дивіденди
Дивіденди за звітний період не сплачувались

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Звіт незалежного аудитора
Акціонерам та Правлінню ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК»:
Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит поданої нижче фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – «Банк») (код ЄДРПОУ: 26237202; дата державної ре-
єстрації: 30 січня 2009 р.; місцезнаходження: вул. Курсантська 24, Дніпропетровськ, Укра-
їна), яка включає звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2012 року та відповідний 
звіт про сукупні доходи, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни капіталу, а також опис 
основних положень облікової політики Банку та інші пояснювальні примітки до фінансової 
звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Банку несе відповідальність за складання і достовірне подання 

цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також 
за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, 
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень вна-
слідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог 
Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, які 
прийнято в якості Національних стандартів аудиту (відповідно до рішень Аудиторської 
палати України від 18 квітня 2003 року та від 31 березня 2011 року). Ці стандарти ви-
магають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й вико-
нання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить 
суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудито-
ра, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрай-
ства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обстави-
нам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, 
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального 
подання фінансової звітності.

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

Висловлення думки
На нашу думку, наведена нижче фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттє-

вих аспектах, фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результа-
ти та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Додаткова інформація, що розкривається відповідно до «Вимог до аудиторського висно-

вку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої 
позики)» затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(надалі «Комісія») від 29 вересня 2011 року N 1360:

1) Відповідно до вимог частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України вартість чистих 
активів акціонерного товариства після закінчення другого фінансового року з моменту за-
снування та кожного наступного фінансового року повинна бути більшою за його статутний 
капітал. Станом на 31 грудня 2012 року вартість чистих активів Банку була більшою за її ста-
тутний капітал.

2) Відповідно до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», за-
твердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, з подальшими змінами, Банк 
зобов’язаний подавати до Комісії іншу інформацію (надалі «Інша інформація»). Ми ознайо-
милися з Іншою інформацією, підготованою Банком, та не помітили суттєвих невідповіднос-
тей між фінансовою звітністю та такою Іншою інформацією.

3) Закон України «Про акціонерні товариства» (надалі «Закон») вимагає обов’язкового 
узгодження вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких становить 10% і більше від-
сотків вартості активів Банку за даними її останньої річної фінансової звітності. Обсяг про-
веденого нами аудиту фінансової звітності передбачав виконання процедур для отримання 
аудиторських доказів, на вибірковій основі, щодо сум та розкриття інформації у фінансовій 
звітності. Нашої уваги не привернув жодний факт, який дав би нам підстави вважати, що 
рішення щодо вчинення значних правочинів Банком протягом року, що закінчився 31 грудня 
2012 року, не були прийняті у відповідності до Закону.

4) Закон вимагає наявності у акціонерних товариств кодексу (принципів) корпоративно-
го управління, який має ухвалюватися акціонерами, але не встановлює ніяких інших вимог 

щодо корпоративного управління. Ми не змогли оцінити стан відповідності корпоративного 
управління Банком вимогам Закону, оскільки в Законі не визначені чіткі критерії стандартів 
корпоративного управління.

5) У ході аудиту фінансової звітності ми оцінили ризики суттєвого викривлення фінансо-
вої звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків ми розгляну-
ли заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Банком 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, 
а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Банку, включа-
ючи заходи внутрішнього контролю для запобігання та виявлення шахрайства. Відповідно, ми 
не висловлюємо такої думки.

Київ, Україна 10 квітня 2013
Володимир Дьомушкін Директор – член Дирекції  

Тарас Коваленко Директор у відділі аудиту 
Сертифікат аудитора № 0121 Виданий 24 грудня 2009 року

ТОВ Аудиторська Фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» 
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0152 

Видане 26 січня 2001 р. Подовжене до 4 листопада 2015 року 
Договір на надання аудиторських послуг від 4 жовтня 2012 року і додаткова угода від 19 
листопада 2012 року Строки надання послуг: 15 жовтня 2012 року - 10 квітня 2013 року

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних ДКЦПФР – 23.04.2013 р.

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» Мороховський В.В.

Річна інформація емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

за 2012 рік
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ»;

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента:  Дніпропетровська обл., 49000, Днiпропетровськ, вул. 

Ленiна, буд. 30;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34513446;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 373-97-93;
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ №957235;
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію:  26.07.2006 р.;
1.8. Веб-сайт емітента: rfs.in.ua;
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації:  skt.proemitent.info;
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 50 000 000,00.

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

Найменування показника
Період

звітний 2012 р. попередній 2011 р.

Усього активів 53581 59672

Основні засоби (за залишковою вартістю) 37 59

Довгострокові фінансові інвестиції 17955 17955

Запаси 0 0

Сумарна дебіторська заборгованість 810 35787

Грошові кошти та їх еквіваленти 2460 122

Власний капітал 50005 50003

Статутний капітал 50000 50000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 2

Довгострокові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 3576 9669

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,00004 -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 

0,00004 - 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 50000000 -

Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна вар-
тість

- -

у відсотках від статутного 
капіталу

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних па-
перів власних випусків протягом періоду

- -

Вартість чистих активів 50005 50003
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Iнформацiю про органи управлiння акцiонернi товариства не заповнюють
Інформація про посадових осіб емітента.
Директор – Рибальченко Людмила Володимирівна (1962 р.н., освіта вища), Голова 

Наглядової ради – Рудоквас Юлія Анатоліївна (1979 р.н., освіта вища), Член Наглядової 
ради – Єремєєва Марія Володимирівна (1976 р.н., освіта вища), Член Наглядової ради – 
Гуржий Наталія Анатоліївна (1974 р.н., освіта вища), Головний бухгалтер – Чернобровська 
Кароліна Миколаївна (1973 р.н., освіта вища), Ревізор – Філіпська Олена Вікторівна (1980 
р.н., освіта вища)

Інформація про засновників емітента.
Засновниками на момент створення були: 1. Публічне акціонерне товариство «Дом-

Інвест» (код за ЄДРПОУ 34497042, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30); 2. Пу-
блічне акціонерне товариство «Тера-Інвест» (код ЄДРПОУ 34497058, 49000, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Леніна, буд. 30). Засновники акціями ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» 
не володіють.

4. Інформація про цінні папери емітента
1. Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції Іменні прості. Кількість - 

50000000. Усі акції розміщено. Лістинг - Цiннi папери Товариства 13.04.2010 р. пройшли про-
цедуру лiстингу на ПАТ «ФБ «Перспектива». Цiннi папери Товариства 16.04.2010 р. пройшли 

процедуру лiстингу на ПрАТ «Фондова бiржа ПФТС». Цiннi папери Товариства 01.12.2010 р. 
пройшли процедуру делiстингу на ПрАТ «Фондова бiржа ПФТС».

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Змін особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній систе-
мі України протягом звітного року не було.

6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
28.03.2012 р. проведено чергові загальні збори акціонерів.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 

Показник Період 
Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 27 

Чисельність працівників - усього 7
8. Інформація про дивіденди

Дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не сплачувались
9. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата ви-
никнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн) 

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних) 

Дата по-
гашення 

Кредити банку Х  0 Х Х 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними 
паперами 

Х  1144 Х Х 

у тому числі:  

за облігаціями (за 
кожним випуском): 

Х  0 Х Х 

за векселями (всього) Х  0 Х Х 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права

(за кожним видом): Х  1144 Х Х 

за акціями ПрАТ «РА 
«Інвест Рейтинг»

29.12.2012 р. 1144 - 30.07.2013 р. 

Податкові зобов’язання Х  0 Х Х 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

Х  0 Х Х 

Інші зобов’язання Х  2432 Х Х 

Усього зобов’язань Х  3576 Х Х
10. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторську перевірку проведено Товариством з обмеженою відповідальністю Ауди-
торською фірмою «АленАудит», код ЄДРПОУ 35281710, місцезнаходження: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Московська, 7, оф. 7, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 
серія А00 №659400, Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських 
фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги зареєстроване за №4028 згідно рішення 
Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року, термін дії свідоцтва – до 06 
вересня 2017 року.

На думку аудитора за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у парагра-
фі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» станом на 31 грудня 
2012 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазна-
чену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні від 16.07.1999 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів 
фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фі-
нансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому 
постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. N 419, та Листі Національного банку 
України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 
р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Дата розкриття повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного 
розкриття інформації – 23.04.2013 р. Річна інформація опублікована на сторінці в мережі 
Інтернет skt.proemitent.info – 23.04.2013 р.

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Директор ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» Рибальченко Л.В. 
23.04.2013 р. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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АКЦІОНЕРАМ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ХІМДИВІЗІОН»

Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання про-
стих іменних акцій додаткового випуску шляхом приватного розміщення

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (далі по тексту - Товари-
ство), код за ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, 
м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, буд. 1; телефон/факс: (05692) 7-21-36, по-
відомляє, що на позачергових загальних зборах акціонерів (протокол від 22.04.2013 р. 
№ 2) затверджене рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщен-
ня простих іменних акцій Товариства за рахунок додаткових внесків на 45 000 000,00 
(сорок п’ять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення простих іменних акцій 
додаткового випуску в бездокументарній формі існування у кількості 1 800 000 (один 
мільйон вісімсот тисяч) штук номінальною вартістю 25,00 (двадцять п’ять) гривень. 
Розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу Товариства на 
дату прийняття рішення про розміщення акцій 437 500,00 (чотириста тридцять сім 
тисяч п’ятсот) гривень.

Опис порядку розміщення акцій та їх оплати. Переважним правом акціонера - власни-
ка простих акцій є право акціонера придбавати розміщувані Товариством прості акції про-
порційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне 
право, реалізують особи, що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення ста-
тутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій (відповідно до зведеного облікового 
реєстру власників цінних паперів станом на 16.04.2013 р.).

Строк реалізації переважного права. Акціонери, які мають намір реалізувати своє пере-
важне право, подають Товариству в строк з 26.04.2013 р. по 20.06.2013 р. письмові заяви 
про придбання акцій та перераховують кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними 
придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що 
передує дню початку приватного розміщення акцій.

Заява має містити такі відомості:
1) для фізичної особи: П.І.Б., реквізити документа, що посвідчує особу (назва, серія, 

ким і коли видано), місце проживання, адресу для поштових повідомлень, номер телефо-
ну, ідентифікаційний код, банківські реквізити (за наявності), кількість акцій, яку має намір 
прид бати особа, дату складання заяви;

2) для юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, адресу для по-
штових повідомлень, номер телефону, факсу, банківські реквізити, кількість акцій, яку має 
намір придбати особа, дату складання заяви.

Заява має бути підписана особою, що її подає, або її уповноваженим представником та 
скріплена печаткою (для юридичних осіб).

Уповноважена особа Товариства видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж 
відповідної кількості акцій.

Отримання письмових підтверджень про відмову акціонера від реалізації свого переваж-
ного права на придбання акцій умовами приватного розміщення акцій додаткового випуску 
не вимагається. У разі не подання акціонером заяви на придбання акцій додаткового випуску 
у встановлений строк реалізації переважного права, це вважається відмовою акціонера від 
використання свого переважного права.

Розміщення акцій проходить у два етапи за адресою: 51909, Україна, Дніпропетровська 
область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, буд. 1, кім. 31.

Перший етап починається 27.06.2013 р. і закінчується 03.07.2013 р. включно з 10:00 до 
16:00 години кожен робочий день. Протягом строку першого етапу з акціонерами, які реалі-
зували своє переважне право, укладаються договори купівлі – продажу акцій відповідно до 
письмової заяви та сплачених коштів.

Другий етап починається 04.07.2013 р. та закінчується 31.07.2013 р. включно з 
10:00 до 16:00 години кожен робочий день. На другому етапі реалізуються акції, які 
не реалізовані під час проведення першого етапу розміщення, акціонерами, перелік 
яких затверджено на цих загальних зборах акціонерів. Акції протягом другого етапу 
розміщення реалізуються в порядку черговості подачі заяв. Протягом строку другого 
етапу приймаються заяви, укладаються договори купівлі – продажу акцій та перерахо-
вуються на рахунок Товариством кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними 
придбаваються.

Ринкова вартість акцій визначена відповідно до законодавства станом на день, що пе-

редує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних 
зборів до порядку денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу шля-
хом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Акції розміщуються за ринковою вартістю 25,00 гривень. Ринкова вартість акцій затвер-
джена рішенням наглядової ради (протокол від 20.03.2013 р.).

Оплата акцій, що пропонуються до розміщення, здійснюється за рахунок власних коштів 
акціонерів, які мають намір придбати акції, виключно грошовими коштами в національній 
валюті, шляхом перерахування коштів на рахунок Товариством.

Реквізити для оплати за акції: одержувач ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН», рахунок 26008010000391 
в ПАТ «Інтеркредитбанк», МФО 307424, призначення платежу - сплата за (кількість) простих 
іменних акцій ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН». Сплачено повністю (прізвище, ім’я, по-батькові- для 
фізичних осіб).

Після реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та отримання 
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, Товариство надає депозитарію ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», код за ЄДРПОУ 
30370711, розпорядження на переказ цінних паперів на рахунки власників акцій у 
зберігача.

Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій. У разі прийняття Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії акцій недійсною 
протягом першого та другого етапів, Товариство: персонально повідомляє перших власників 
акцій про визнання емісії акцій недійсною; повертає першим власникам внески, унесені ними 
в оплату за акції, емісія яких визнана недійсною, не пізніше 90 календарних днів від дати 
прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визна-
ння емісії акцій недійсною.

У разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій або незатвердження у 
встановлені законодавством строки результатів розміщення акцій уповноваженим органом 
Товариство: протягом 5 робочих днів персонально повідомляє акціонерів, перелік яких за-
тверджено загальними зборами, про відмову від розміщення акцій; зупиняє розміщення 
акцій (якщо відповідне рішення прийнято до завершення їх розміщення); повертає першим 
власникам внески, унесені ними в оплату за акції, шляхом перерахування грошових коштів 
на поточний рахунок не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення щодо 
відмови від розміщення акцій.

У разі дострокового закінчення розміщення акцій і повної (100%) сплати акціонерами 
вартості акцій, що заявлені до розміщення, уповноважений орган Товариства приймає рі-
шення про дострокове закінчення розміщення акцій і затверджує результати розміщення 
акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.

У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному запланованому обсязі, уповно-
важений орган Товариства затверджує результати розміщення акцій та звіт про результати 
приватного розміщення акцій у фактичному розмірі розміщення та фактично сплаченому 
обсязі.

Наглядова рада Товариства призначена уповноваженим органом з наданням їй таких 
повноважень: прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення 
акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю 
оплачено); затвердження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення 
про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у 
разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного роз-
міщення акцій або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством 
строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з ура-
хуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від 
розміщення акцій.

Директор Товариства Бєлов Олег Вячеславович призначений уповноваженою осо-
бою Товариства, якому надаються повноваження: письмового повідомлення кожного 
акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, 
про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офі-
ційному друкованому органі; проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами 
свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про роз-
міщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії 
щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати 
здійснення викупу Товариством належних їм акцій згідно законодавства та статуту То-
вариства.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Бєлов О.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛАН»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ЛАН»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 30892100;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: http://lan-cv.com.ua/.
ПрАТ «ЛАН»

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОШЛЯХБУД»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Закрите акцiонерне товариство «Агрошляхбуд»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05455314;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: http://agroshb.chv.ua.
ЗАТ «Агрошляхбуд»
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АКЦІОНЕРАМ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ХІМДИВІЗІОН»

Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання про-
стих іменних акцій додаткового випуску шляхом приватного розміщення

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (далі по тексту - Товари-
ство), код за ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, 
м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, буд. 1; телефон/факс: (05692) 7-21-36, по-
відомляє, що на позачергових загальних зборах акціонерів (протокол від 22.04.2013 р. 
№ 2) затверджене рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщен-
ня простих іменних акцій Товариства за рахунок додаткових внесків на 45 000 000,00 
(сорок п’ять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення простих іменних акцій 
додаткового випуску в бездокументарній формі існування у кількості 1 800 000 (один 
мільйон вісімсот тисяч) штук номінальною вартістю 25,00 (двадцять п’ять) гривень. 
Розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу Товариства на 
дату прийняття рішення про розміщення акцій 437 500,00 (чотириста тридцять сім 
тисяч п’ятсот) гривень.

Опис порядку розміщення акцій та їх оплати. Переважним правом акціонера - власни-
ка простих акцій є право акціонера придбавати розміщувані Товариством прості акції про-
порційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне 
право, реалізують особи, що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення ста-
тутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій (відповідно до зведеного облікового 
реєстру власників цінних паперів станом на 16.04.2013 р.).

Строк реалізації переважного права. Акціонери, які мають намір реалізувати своє пере-
важне право, подають Товариству в строк з 26.04.2013 р. по 20.06.2013 р. письмові заяви 
про придбання акцій та перераховують кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними 
придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що 
передує дню початку приватного розміщення акцій.

Заява має містити такі відомості:
1) для фізичної особи: П.І.Б., реквізити документа, що посвідчує особу (назва, серія, 

ким і коли видано), місце проживання, адресу для поштових повідомлень, номер телефо-
ну, ідентифікаційний код, банківські реквізити (за наявності), кількість акцій, яку має намір 
прид бати особа, дату складання заяви;

2) для юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, адресу для по-
штових повідомлень, номер телефону, факсу, банківські реквізити, кількість акцій, яку має 
намір придбати особа, дату складання заяви.

Заява має бути підписана особою, що її подає, або її уповноваженим представником та 
скріплена печаткою (для юридичних осіб).

Уповноважена особа Товариства видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж 
відповідної кількості акцій.

Отримання письмових підтверджень про відмову акціонера від реалізації свого переваж-
ного права на придбання акцій умовами приватного розміщення акцій додаткового випуску 
не вимагається. У разі не подання акціонером заяви на придбання акцій додаткового випуску 
у встановлений строк реалізації переважного права, це вважається відмовою акціонера від 
використання свого переважного права.

Розміщення акцій проходить у два етапи за адресою: 51909, Україна, Дніпропетровська 
область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, буд. 1, кім. 31.

Перший етап починається 27.06.2013 р. і закінчується 03.07.2013 р. включно з 10:00 до 
16:00 години кожен робочий день. Протягом строку першого етапу з акціонерами, які реалі-
зували своє переважне право, укладаються договори купівлі – продажу акцій відповідно до 
письмової заяви та сплачених коштів.

Другий етап починається 04.07.2013 р. та закінчується 31.07.2013 р. включно з 
10:00 до 16:00 години кожен робочий день. На другому етапі реалізуються акції, які 
не реалізовані під час проведення першого етапу розміщення, акціонерами, перелік 
яких затверджено на цих загальних зборах акціонерів. Акції протягом другого етапу 
розміщення реалізуються в порядку черговості подачі заяв. Протягом строку другого 
етапу приймаються заяви, укладаються договори купівлі – продажу акцій та перерахо-
вуються на рахунок Товариством кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними 
придбаваються.

Ринкова вартість акцій визначена відповідно до законодавства станом на день, що пе-

редує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних 
зборів до порядку денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу шля-
хом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Акції розміщуються за ринковою вартістю 25,00 гривень. Ринкова вартість акцій затвер-
джена рішенням наглядової ради (протокол від 20.03.2013 р.).

Оплата акцій, що пропонуються до розміщення, здійснюється за рахунок власних коштів 
акціонерів, які мають намір придбати акції, виключно грошовими коштами в національній 
валюті, шляхом перерахування коштів на рахунок Товариством.

Реквізити для оплати за акції: одержувач ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН», рахунок 26008010000391 
в ПАТ «Інтеркредитбанк», МФО 307424, призначення платежу - сплата за (кількість) простих 
іменних акцій ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН». Сплачено повністю (прізвище, ім’я, по-батькові- для 
фізичних осіб).

Після реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та отримання 
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, Товариство надає депозитарію ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», код за ЄДРПОУ 
30370711, розпорядження на переказ цінних паперів на рахунки власників акцій у 
зберігача.

Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій. У разі прийняття Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії акцій недійсною 
протягом першого та другого етапів, Товариство: персонально повідомляє перших власників 
акцій про визнання емісії акцій недійсною; повертає першим власникам внески, унесені ними 
в оплату за акції, емісія яких визнана недійсною, не пізніше 90 календарних днів від дати 
прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визна-
ння емісії акцій недійсною.

У разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій або незатвердження у 
встановлені законодавством строки результатів розміщення акцій уповноваженим органом 
Товариство: протягом 5 робочих днів персонально повідомляє акціонерів, перелік яких за-
тверджено загальними зборами, про відмову від розміщення акцій; зупиняє розміщення 
акцій (якщо відповідне рішення прийнято до завершення їх розміщення); повертає першим 
власникам внески, унесені ними в оплату за акції, шляхом перерахування грошових коштів 
на поточний рахунок не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення щодо 
відмови від розміщення акцій.

У разі дострокового закінчення розміщення акцій і повної (100%) сплати акціонерами 
вартості акцій, що заявлені до розміщення, уповноважений орган Товариства приймає рі-
шення про дострокове закінчення розміщення акцій і затверджує результати розміщення 
акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.

У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному запланованому обсязі, уповно-
важений орган Товариства затверджує результати розміщення акцій та звіт про результати 
приватного розміщення акцій у фактичному розмірі розміщення та фактично сплаченому 
обсязі.

Наглядова рада Товариства призначена уповноваженим органом з наданням їй таких 
повноважень: прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення 
акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю 
оплачено); затвердження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення 
про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у 
разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного роз-
міщення акцій або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством 
строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з ура-
хуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від 
розміщення акцій.

Директор Товариства Бєлов Олег Вячеславович призначений уповноваженою осо-
бою Товариства, якому надаються повноваження: письмового повідомлення кожного 
акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, 
про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офі-
ційному друкованому органі; проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами 
свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про роз-
міщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії 
щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати 
здійснення викупу Товариством належних їм акцій згідно законодавства та статуту То-
вариства.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Бєлов О.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛАН»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ЛАН»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 30892100;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: http://lan-cv.com.ua/.
ПрАТ «ЛАН»

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОШЛЯХБУД»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Закрите акцiонерне товариство «Агрошляхбуд»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05455314;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: http://agroshb.chv.ua.
ЗАТ «Агрошляхбуд»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХІМДИВІЗІОН»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМ-

ДИВІЗІОН»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34059188;
1.4. Місцезнаходження емітента: 51909, Дніпропетровська область, м. Дніпро-

дзержинськ, вул. С.Х. Горобця, буд. 1;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05692) 7-21-36;
1.6. Електрона поштова адреса емітента: himdiv@srs.dp.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://himdivizion.prat.dp.ua/;
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення цін-

них паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

2. Текст повідомлення
На позачергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 22.04.2013 р. прийнято 

рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв 
на 45 000 000,00 (сорок п’ять мiльйонiв) гривень шляхом приватного розмiщення про-
стих iменних акцiй додаткового випуску в бездокументарнiй формi iснування у кiлькостi 
1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) штук номiнальною вартiстю 25,00 (двадцять 
п’ять) гривень.

Мета розмiщення акцiй – збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом залу-
чення додаткових коштiв, підвищення конкурентоспроможності Товариства і розширен-
ня сфери діяльності Товариства на товарному ринку. Кошти, отримані від розміщення 
акцій будуть використані для ведення фінансово-господарської діяльності Товариства, 
підвищення обсягу продаж та розширення асортименту продукції, збільшення долі під-
приємства на ринку хімічної продукції.

Розмiр статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення про розмiщення 
акцiй 437 500,00 (чотириста тридцять сім тисяч п’ятсот) гривень, а з урахуванням 
збiльшення статутного капiталу 45 437 500,00 (сорок п’ять мільйонів чотириста тридцять 
сім тисяч п’ятсот) гривень.

Спiввiдношення суми акцiй, на яку вони розмiщуються до розмiру статутного 
капiталу Товариства на дату прийняття цього рiшення 10 285,71 %.

Спiввiдношення загальної суми акцiй Товариства, якi знаходяться в обiгу, до розмiру 

статутного капiталу Товариства на дату прийняття цього рiшення 100%.
Ринкова вартiсть акцiй затверджена рiшенням наглядової ради (протокол № 3 вiд 

20.03.2013 р.) на пiдставi висновка оцінювача ТОВ «Мегаліт-Експерт», код за ЄДРПОУ 
34060984, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 12894/12 від 26 січня 2012 року 
виданого Фондом Державного майна України, станом на день 20.03.2013 року, ринкова 
вартість акцій становить 25,00 (двадцять п’ять) гривень.

Додаткове розмiщення акцiй може призвести до зміни власника значного пакету ак-
цій Товариства – фізичної особи, яка володіє 3937 штук акцій, що складає 22,4971% у 
Статутному капіталі Товариства до розміщення акцій. Додаткове розмiщення акцiй також 
може призвести до збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володі-
ють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, а саме – фізичної особи, яка володіє 
7438 штук акцій, що складає 42,5029 % у Статутному капіталі Товариства, та фізичної 
особи, яка володіє 4375 штук акцій, що складає 25,0 % у Статутному капіталі Товариства 
до розміщення акцій.

Акцiї, що розмiщуються надають їх власникам право на отримання частини прибут-
ку Товариства у виглядi дивiдендiв, на участь в управлiннi Товариством, на отримання 
частини майна Товариства у разi його лiквiдацiї та iншi права, передбаченi законом, що 
регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств. Простi 
акцiї надають їх власникам однаковi права. Простi iменнi акцiї не пiдлягають конвертацiї 
у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери Товариства.

Оплата акцiй, що пропонуються до розмiщення, здiйснюється за рахунок власних 
коштiв акціонерів, якi мають намiр придбати акцiї, виключно грошовими коштами в 
нацiональнiй валютi, шляхом перерахування коштiв на рахунок Товариства.

Хітров Ігор Вікторович, член уповноваженого органу Товариства, володiє 7438 
штук акцiй, що складає 42,5029 % у статутному капiталi Товариства, має намiр шляхом 
реалiзацiї свого переважного права придбати акцiї, що розмiщуються, у кiлькостi 765 
052 штуки;

Калугін Юрій Олександрович, член уповноваженого органу Товариства, володiє 
875 штук акцiй, що складає 5,0 % у статутному капiталi Товариства, має намiр шляхом 
реалiзацiї свого переважного права придбати акцiї, що розмiщуються, у кiлькостi 90 000 
штук;

Лівшиць Олександр Ілліч, член уповноваженого органу Товариства, володiє 5 штук 
акцiй, що складає 0,0286 % у статутному капiталi Товариства, має намiр шляхом реалiзацiї 
свого переважного права придбати акцiї, що розмiщуються, у кiлькостi 515 штук.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» Бєлов О.В
«22» квітня 2013 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОТУРИСТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІ-

ПРОТУРИСТ»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02650191;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49027, Дніпропетровська область, місто 

Дніпропетровськ, вулиця Фучика, будинок 30;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: Телефон (056) 377-43-17, 

факс (056) 377-43-20;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: dniprotur@avalr.com.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://dniprotourist.dp.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утворен-

ня, припинення його філій, представництв.
2. Текст повідомлення

Дата вчинення дії - 19.04.2013 р.
Рішення про припинення діяльності Павлоградського бюро подорожей та екс-

курсій - філії ПрАТ «Дніпротурист» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24607646, 
місцезнаходження: Дніпропетровська область, 51400, місто Павлоград, вулиця 
Леніна, будинок 99) шляхом ліквідації прийняте річними загальними зборами ак-
ціонерів ПрАТ «Дніпротурист» (протокол № Р-18 від 19.04.2013 р.).

Причиною прийняття такого рішення є неефективна фінансово-господар-
ська діяльність та нерентабельність Павлоградського бюро подорожей та екс-
курсій - філії Приватного акціонерного товариства «Дніпротурист».

Функції, які виконувало Павлоградське бюро подорожей та екскурсій - філія 
ПрАТ «Дніпротурист»: діяльність у сфері туризму.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

Голова правління ПрАТ «Дніпротурист» Н.С. Герелюк
19.04.2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРИДНІПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВ-
СЬКА АГРАРНА ГРУПА»;

Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35448153;
Місцезнаходження емітента: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 

10, кімн. 510;
Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 785-67-70;
Електронна поштова адреса емітента: pag@emitent.net.ua;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: https://sites.google.com/site/pragrgroup/;
Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 

10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

22 квітня 2013 року відбулись чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ПРИДНІ-
ПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА», на яких були прийняти рішення щодо змін у складі 
посадових осіб емітента, а саме:

ЗВІЛЬНЕНО:
Члена Наглядової ради – Приватне підприємство «ЗОЛОДАР» (ідентифікацій-

ний код 33516535, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Будьонного, 
2а, кімн. 20). Особа не має пакету акцій Товариства. Особа перебувала на посаді з 
28 квітня 2011 року по 22 квітня 2013 року та була звільнена за рішенням загальних 
зборів Товариства.

ПРИЗНАЧЕНО:
Члена Наглядової Ради – Рогут Ігоря Борисовича (паспорт ЕО 773065, виданий 

Первомайським МВ УМВС України в Миколаївській області, 27.12.1999 р. Особа 
не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Особа пакет 
акцій Товариства у розмірі 30,8553%. Інші посади, якi обiймала особа протягом 
дiяльностi: директор Приватного підприємства «СИЗОН». Особа призначена згiдно 
зi статутом Товариства строком на 5 років.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор Кас’янов Сергій Валентинович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.1 Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-132»;

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01036477;
1.4 Місцезнаходження емітента: 75600, Херсонська обл., Голопристанський р-н, м. Гола 

Пристань, вул. 1 Травня, 302;
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента:  (05539) 2-37-31;
1.6 Електрона поштова адреса емітента: pmk132@rambler.ru;
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: Pmk-132.pat.ua;
1.8 Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Текст повідомлення: Згiдно протоколу № 1 засiдання Наглядової ради вiд 22.04.2013 

р.: призначено на посаду директора ПАТ «ПМК №132» Рибалко Романа Миколайовича на 
строк до моменту переобрання, володiє 31.0865 вiдсоткiв акцiй у СК товариства, займав 
посаду в.о. директора ПАТ «ПМК №132», знов призначена посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; звiльнено з посади в. о. директора ПАТ 
«ПМК №132» Рибалко Романа Миколайовича, на посаді перебував з 24.07.2012 р., володiє 
31.08865 вiдсоткiв акцiй у СК товариства. Згідно протоколу №1 Загальних зборів акціоне-
рів від 22.04.2013 р.: призначено членом наглядової ради Ярмолюка Миколу Петровича, 
володiє 0.497055 вiдсоткiв у СК товариства, машинiст бульдозера ПАТ «ПМК №132», знов 
призначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не-
має; звiльнено члена наглядової ради Ворніка Максима Григоровича, перебував на посадi з 
21.04.2005 р., акцiями товариства не володiє.

Директор Рибалко Р. М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІВЕЦЬКА 
РИБОВОДНА СТАНЦІЯ»

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості про емітента

1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Чернівецька рибоводна 
станція»; 1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство; 1.3. Місцез-
находження: 59450, Чернівецька обл., Заставнівський р-н., с.м.т. Кучурів, вул. Головна, 1; 
1.4. Код за ЄДРПОУ: 00710003; 1.5. Міжміський код та телефон: (03737) 4-13-69; 1.6. Номер 
свідоцтва про державну реєстрацію: 1 030 120 0000 000490; 1.7. Дата видачі свідоцтва про 
державну реєстрацію 21.03.1997 р.; 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується для розкриття інформації: http://chrybstan.chv.ua.

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

Найменування статті 2012 р. 2011 р.
Усього активів 722,9 808
Основні засоби (за залишковою вартістю) 369,8 388,6
Запаси 44,3 48,4
Власний капітал (вартість чистих активів) 720,3 718,3
Статутний капітал 136,8 136,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6 4
Поточні зобов’язання 2,6 89,7
Чистий прибуток (збиток) 2 1
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 547052 547052

Товариство власні акції не викупляло. Довгострокові фінансові інвестиції, грошові кошти 
та їх еквіваленти, довгострокові зобов’язання, сумарна дебіторська заборгованість у това-
риства відсутні у звітному та попередньому періоді. 3. Інформація про органи управління 
емітента, посадових осіб та його засновників Інформація про органи управління емітента: 
загальні збори, наглядова рада, директор та ревізор. Інформація про посадових осіб емітента. 
Директор Вишиван В. І., Голова наглядової ради Малик М.О., Член наглядової ради Семенюк 
Д.М., Ревізор Лапа М.С, Головний бухгалтер Вінничук О.В. Інформація про засновників емі-
тента. Чернівецьке РВ ФДМУ. 4. Інформація про цінні папери емітента Дата реєстрації емісії 
26.10.2011 р. № свідоцтва про реєстрацію емісії 22/25/1/11 видане Чернівецьким ТУ ДКЦПФР. 
Вид ЦП Акції іменні прості. Форма існування бездокументарна. Номінальна вартість (грн.) 
0,25. Кількість акцій (штук) 547052. Сума за номіналом (грн.) 13676.Доля у статутному ка-
піталі (%) 100. Акції для продажу на біржі не виставлялись. Інші цінні папери не випуска-
лись. 5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 
у депозитарній системі України Змін не було. 6. Інформація про загальні збори 27.04.2012 р. 
відбулись загальні збори акціонерів з кворумом 96,1%. Порядок денний: 1. Обрання голови, 
секретаря зборiв та лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту зборiв. 3. Звiт правлiння 
ПрАТ «Чернiвецька рибоводна станцiя» та затвердження фiнансової звiтностi товариства за 
звiтний перiод 4. Звiт наглядової ради товариства. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства. 6. 
Про розподiл прибутку (порядок покриття збиткiв). 7. Про порядок вчинення правочинiв. 7. 
Інформація про дивіденди Рішення про виплату дивідендів не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку Аудитор: ПАФ «Аудит-Сервіс», ЄДРПОУ: 
31009808. Висновок: На думку аудитора, за винятком впливу питання, описаного вище, 
фінансовий звіт ПрАТ «Чернівецька рибоводна станція» достовірно відображає в усіх сут-
тєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2012 року та фінансові результати 
діяльності за 2012 рік відповідно до вимог чинного законодавства України та Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.9. Інформація щодо дати розміщення повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого 
оприлюднення Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 19/04/2013 р. 10. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведе-
ної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством 

Директор Вишиван Василь Іванович

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ДНІПРОТУРИСТ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02650191;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49027, Дніпропетровська область, місто Дніпропе-

тровськ, вулиця Фучика, будинок 30;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: Телефон (056) 377-43-17, факс 

(056) 377-43-20;
1.6. Електронна поштова адреса емітента – dniprotur@avalr.com.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації - http://dniprotourist.dp.ua.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпротурист» (протокол 

№ Р-18 від 19.04.2013 р.) відбулись зміни у складі посадових осіб. Підстава такого рі-
шення - надходження пропозицій акціонерів ПрАТ «Дніпротурист».

Звільнено: Дніпропетровське обласне об`єднання профспілок, ідентифікаційний 
код 02657827, з посади члена Ревізійної комісії ПрАТ «Дніпротурист».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,013 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа перебувала на посаді: з 2008 року.
Призначено: Дніпропетровське обласне об`єднання профспілок, ідентифікаційний 

код 02657827, на посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ «Дніпротурист», що здійснює 
роботу через уповноважених представників у кількості, визначеної Статутом та Поло-
женням про Ревізійну комісію ПрАТ «Дніпротурист».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,013 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадову особу призначено зі строком повноважень 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Ревізійної комісії 

ПрАТ «Дніпротурист».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 штук простих іменних 

акцій.
Призначено: Центральний комітет профспілки трудящих металургійної і гірничодо-

бувної промисловості України, ідентифікаційний код 02674671, на посаду члена Реві-
зійної комісії ПрАТ «Дніпротурист», що здійснює роботу через уповноважених пред-
ставників у кількості, визначеної Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ 
«Дніпротурист».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,131 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадову особу призначено зі строком повноважень 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Ревізійної комісії 

ПрАТ «Дніпротурист».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1000 штук простих іменних 

акцій.
3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління ПрАТ «Дніпротурист» Н.С. Герелюк
19.04.2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ДОТI»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00307193;
1.4. Місцезнаходження емітента: 83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (062) 304-90-89, (062) 304-90-89;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 00307193@donhleb.com.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://doti.pat.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про зміну власників акцiй, яким належить 10 i 

більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

Згідно отриманого емітентом 22.04.2013 р. від депозитарію зведеного облікового реє-
стру власників іменних цінних паперів, відбулося внесення змін до реєстру власників іменних 
цінних паперів, а саме: - пакет юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Растон» (ІК в ЄДРПОУ 32637053), що розташована за адресою: 83045, м. Донецьк, вул. Про-
фесорів Богославських, 2а, зменшився з 16 758 шт. (13,30%) до 0 акцій, що складає 0,000%; - 
пакет юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Агрогарант» 
(ІК в ЄДРПОУ 32329204), що розташована за адресою: 83062, м. Донецьк, вул. Снегiрiвська, 
буд. 12а, збільшився з 31 372 шт. акцій (24,90%) до 48 130 штук акцій, щоскладає 38,20%.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади

Директор Вовк Iван Йосипович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.1 Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-132»;

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01036477;
1.4 Місцезнаходження емітента: 75600, Херсонська обл., Голопристанський р-н, м. Гола 

Пристань, вул. 1 Травня, 302;
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента:  (05539) 2-37-31;
1.6 Електрона поштова адреса емітента: pmk132@rambler.ru;
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: Pmk-132.pat.ua;
1.8 Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Текст повідомлення: Згiдно протоколу № 1 засiдання Наглядової ради вiд 22.04.2013 

р.: призначено на посаду директора ПАТ «ПМК №132» Рибалко Романа Миколайовича на 
строк до моменту переобрання, володiє 31.0865 вiдсоткiв акцiй у СК товариства, займав 
посаду в.о. директора ПАТ «ПМК №132», знов призначена посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; звiльнено з посади в. о. директора ПАТ 
«ПМК №132» Рибалко Романа Миколайовича, на посаді перебував з 24.07.2012 р., володiє 
31.08865 вiдсоткiв акцiй у СК товариства. Згідно протоколу №1 Загальних зборів акціоне-
рів від 22.04.2013 р.: призначено членом наглядової ради Ярмолюка Миколу Петровича, 
володiє 0.497055 вiдсоткiв у СК товариства, машинiст бульдозера ПАТ «ПМК №132», знов 
призначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не-
має; звiльнено члена наглядової ради Ворніка Максима Григоровича, перебував на посадi з 
21.04.2005 р., акцiями товариства не володiє.

Директор Рибалко Р. М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІВЕЦЬКА 
РИБОВОДНА СТАНЦІЯ»

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості про емітента

1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Чернівецька рибоводна 
станція»; 1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство; 1.3. Місцез-
находження: 59450, Чернівецька обл., Заставнівський р-н., с.м.т. Кучурів, вул. Головна, 1; 
1.4. Код за ЄДРПОУ: 00710003; 1.5. Міжміський код та телефон: (03737) 4-13-69; 1.6. Номер 
свідоцтва про державну реєстрацію: 1 030 120 0000 000490; 1.7. Дата видачі свідоцтва про 
державну реєстрацію 21.03.1997 р.; 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується для розкриття інформації: http://chrybstan.chv.ua.

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

Найменування статті 2012 р. 2011 р.
Усього активів 722,9 808
Основні засоби (за залишковою вартістю) 369,8 388,6
Запаси 44,3 48,4
Власний капітал (вартість чистих активів) 720,3 718,3
Статутний капітал 136,8 136,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6 4
Поточні зобов’язання 2,6 89,7
Чистий прибуток (збиток) 2 1
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 547052 547052

Товариство власні акції не викупляло. Довгострокові фінансові інвестиції, грошові кошти 
та їх еквіваленти, довгострокові зобов’язання, сумарна дебіторська заборгованість у това-
риства відсутні у звітному та попередньому періоді. 3. Інформація про органи управління 
емітента, посадових осіб та його засновників Інформація про органи управління емітента: 
загальні збори, наглядова рада, директор та ревізор. Інформація про посадових осіб емітента. 
Директор Вишиван В. І., Голова наглядової ради Малик М.О., Член наглядової ради Семенюк 
Д.М., Ревізор Лапа М.С, Головний бухгалтер Вінничук О.В. Інформація про засновників емі-
тента. Чернівецьке РВ ФДМУ. 4. Інформація про цінні папери емітента Дата реєстрації емісії 
26.10.2011 р. № свідоцтва про реєстрацію емісії 22/25/1/11 видане Чернівецьким ТУ ДКЦПФР. 
Вид ЦП Акції іменні прості. Форма існування бездокументарна. Номінальна вартість (грн.) 
0,25. Кількість акцій (штук) 547052. Сума за номіналом (грн.) 13676.Доля у статутному ка-
піталі (%) 100. Акції для продажу на біржі не виставлялись. Інші цінні папери не випуска-
лись. 5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 
у депозитарній системі України Змін не було. 6. Інформація про загальні збори 27.04.2012 р. 
відбулись загальні збори акціонерів з кворумом 96,1%. Порядок денний: 1. Обрання голови, 
секретаря зборiв та лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту зборiв. 3. Звiт правлiння 
ПрАТ «Чернiвецька рибоводна станцiя» та затвердження фiнансової звiтностi товариства за 
звiтний перiод 4. Звiт наглядової ради товариства. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства. 6. 
Про розподiл прибутку (порядок покриття збиткiв). 7. Про порядок вчинення правочинiв. 7. 
Інформація про дивіденди Рішення про виплату дивідендів не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку Аудитор: ПАФ «Аудит-Сервіс», ЄДРПОУ: 
31009808. Висновок: На думку аудитора, за винятком впливу питання, описаного вище, 
фінансовий звіт ПрАТ «Чернівецька рибоводна станція» достовірно відображає в усіх сут-
тєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2012 року та фінансові результати 
діяльності за 2012 рік відповідно до вимог чинного законодавства України та Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.9. Інформація щодо дати розміщення повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого 
оприлюднення Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 19/04/2013 р. 10. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведе-
ної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством 

Директор Вишиван Василь Іванович

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ДНІПРОТУРИСТ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02650191;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49027, Дніпропетровська область, місто Дніпропе-

тровськ, вулиця Фучика, будинок 30;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: Телефон (056) 377-43-17, факс 

(056) 377-43-20;
1.6. Електронна поштова адреса емітента – dniprotur@avalr.com.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації - http://dniprotourist.dp.ua.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпротурист» (протокол 

№ Р-18 від 19.04.2013 р.) відбулись зміни у складі посадових осіб. Підстава такого рі-
шення - надходження пропозицій акціонерів ПрАТ «Дніпротурист».

Звільнено: Дніпропетровське обласне об`єднання профспілок, ідентифікаційний 
код 02657827, з посади члена Ревізійної комісії ПрАТ «Дніпротурист».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,013 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа перебувала на посаді: з 2008 року.
Призначено: Дніпропетровське обласне об`єднання профспілок, ідентифікаційний 

код 02657827, на посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ «Дніпротурист», що здійснює 
роботу через уповноважених представників у кількості, визначеної Статутом та Поло-
женням про Ревізійну комісію ПрАТ «Дніпротурист».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,013 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадову особу призначено зі строком повноважень 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Ревізійної комісії 

ПрАТ «Дніпротурист».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 штук простих іменних 

акцій.
Призначено: Центральний комітет профспілки трудящих металургійної і гірничодо-

бувної промисловості України, ідентифікаційний код 02674671, на посаду члена Реві-
зійної комісії ПрАТ «Дніпротурист», що здійснює роботу через уповноважених пред-
ставників у кількості, визначеної Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ 
«Дніпротурист».

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0,131 %.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадову особу призначено зі строком повноважень 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Ревізійної комісії 

ПрАТ «Дніпротурист».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1000 штук простих іменних 

акцій.
3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління ПрАТ «Дніпротурист» Н.С. Герелюк
19.04.2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ДОТI»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00307193;
1.4. Місцезнаходження емітента: 83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (062) 304-90-89, (062) 304-90-89;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 00307193@donhleb.com.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://doti.pat.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про зміну власників акцiй, яким належить 10 i 

більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

Згідно отриманого емітентом 22.04.2013 р. від депозитарію зведеного облікового реє-
стру власників іменних цінних паперів, відбулося внесення змін до реєстру власників іменних 
цінних паперів, а саме: - пакет юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Растон» (ІК в ЄДРПОУ 32637053), що розташована за адресою: 83045, м. Донецьк, вул. Про-
фесорів Богославських, 2а, зменшився з 16 758 шт. (13,30%) до 0 акцій, що складає 0,000%; - 
пакет юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Агрогарант» 
(ІК в ЄДРПОУ 32329204), що розташована за адресою: 83062, м. Донецьк, вул. Снегiрiвська, 
буд. 12а, збільшився з 31 372 шт. акцій (24,90%) до 48 130 штук акцій, щоскладає 38,20%.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади

Директор Вовк Iван Йосипович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАЛЛЕН КЕПІТАЛ КОРПОРЕЙШН»

Річна інформація емітента цінних паперів – приватного акціонерного товариства
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Маллен Кепiтал 

Корпорейшн»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34339591;
1.4. Місцезнаходження емітента: Дніпропетровська обл., 50029, м. Кривий Ріг, вул. 

Ногiна, 30;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 453-00-22, (056) 495-88-48;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: mcoffice@mulcap.com.ua;
1.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за 

КВЕД: 64.91- Фінансовий лізінг; 64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти; 64.99 - 
Надання інших фінансових послуг(крім страхування та пенсійного забезпечення.

1.8. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
24.04.2012 р.

1.9. Річна інформація розміщена на сторінці: mulcap.com.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Звітний попередній
Усього активів 524 528
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси, товар 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 268 269
Грошові кошти та еквіваленти 2 5
Витрати майбутніх періодів 254 254
Власний капітал 506 510
Статутний капітал 578 578
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -72 -68
Довгострокові зобов’язання 13 13
Поточнізобовязання 5 5
Чистийприбуток(збиток) -4 -40
Кількість власних акцій, викуплених протягом року 0 0
Середньорічна кількість простих акцій 105 105
Вартість чистих активів 506 510

Цінних паперів власних випусків та викуплених протягом звітного періоду не було.
3. Основні відомості про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органи управлiння емiтента - Правлiння, Ревiзiйна комiсiя, Наглядової ради не має.
Посадовi особи емiтента: Голова правлiння - Абдулов Сергiй Рашитович; Ревiзор в особi 

представника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий Дiм «Комтек» - дирек-
тор Дiдок Юрий Анатолiйович; Головний бухгалтер - Баранова Людмила Василiвна. Посадовi 
особи емітента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Засновники товариства - двi особи, з них: юридична особа - ТОВ «Торговий Дiм «Ком-
тек» код 30734102; фiзична особа - Бушук Олег Миколайович.

4. Інформація про цінні папери емітента:
Цiннi папери емітента: прості iменнi; форма існування - бездокументарна; номінальна 

вартість 5500 гривень; кількість акцій - 105 штук; сума за номіналом - 577500 гривень; доля 
у статутному капіталу -100%. Дата первинної реєстрацiї емiсiї: 25.12.2007 р. номер свідоцтва 
про реєстрацiю емiсiї 53/04/1/07, видане Днiпропетровським територіальним управлiнням 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку. Дата переєстрації 04.12.2010 р. Сві-
доцтво реестраційний №130/04/1/10.

Протягом року особливої iнформацiї не було. Протягом звітного перiоду викуп акцій 
емiтентом не проводився. У емiтента не має боргивих ЦП. Емiтент не випускає іпотечні облiгацiї 
та сертифiкати, сертифiкати ФОН. Емiтент не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств. 
Фактiв лiстингу/де лістингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звітному роцi не було.

5. Інформація про загальні збори
02.04.2013 р. проведено чергові загальні збори акціонерів.
Порядок денний:
1. Обрання лiчільної комiсiї, голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Прав-

ління Товариства.
3. Розгляд та затвердження звіту та висновок Ревізора Товариства.
4. Затверження рiчної фiнасової звiтностi Товариства.
5. Визначення порядку розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) Товариства.

6. Інформація про фонд оплати праці та численність працівників
У 2012 році середньооблікова численність позаштатних працiвникiв, якi працювали за 

сумісництвом - одна особа.
Фонд оплати праці склав 1,0 тис. грн. Штатних працівників немає.

7. Інформація про дивіденти
Дивiденди у 2012 роцi не нараховувалися та не сплачувалися в зв’язку з наявністю не-

покритих збитків.
8. Інформація про зобов’язання емітента

Всього зобов’язань 18,0 тис. грн.
9. Аудиторський висновок

Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторською фірмою «Трансексім – Аудит» 
(свідоцтво про внесення до реєстру суб`єктів аудиторської діяльності № 2918 від 23.04.2002 р.) в 
особі директора Кодріної А.М. (сертифікат аудитора серія А № 005167 дійсний до 29.03.2016 р.), 
асистента аудитора Мокрецової І.В. згідно з договором № 20-ауд. від 12.04.2013 р. проведено ау-
диторську перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Маллен Кепітал 
Корпорейшн» (далі – ПрАТ «Маллен Кепітал Корпорейшн»): балансу станом на 31 грудня 2012 р., 
звіту про фінансові результати за 2012 рік, звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, звіту про 
власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік. 

ПрАТ «Маллен Кепітал Корпорейшн» веде бухгалтерський облік у відповідності до вимог 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» № 996-Х1У від 
16.07.1999 р., затвердженими в Україні Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських опе-
рацій підприємств та організацій та Інструкції по його використанню. Бухгалтерський облік 
на підприємстві відповідає прийнятій обліковій політиці.

2. Фінансові звіти відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію ПрАТ 
«Маллен Кепітал Корпорейшн» станом на 31.12.2012 р., а також результат його діяльності.

3. Підтверджується фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва - ПрАТ «Маллен 
Кепітал Корпорейшн» за 2012 рік у складі:

- «Баланс на 31.12.2012 р.» (Форма № 1),
- «Звіт про фінансовірезультати за 2012 рік» (Форма № 2),
- «Звіт про рухгрошовихкоштів» (Форма № 3),
- «Звіт про власнийкапітал» (Форма № 4),
- «Примітки до річноїфінансовоїзвітності»(Форма № 5).
4. Чистий збиток підприємства за 2012 рік складає – 4,0 тис. грн.
5. Вартість чистих активів ПрАТ «Маллен Кепітал Корпорейшн» складає – 506,0 тис. грн., 

і є меншою за розмір статутного фонду товариства, що не відповідає вимогам законодавства.
10. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

розкрито 24.04.2013 р.
11. Підпис

11.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає 
відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Абдулов С.Р.
23.04.13 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТАРНИЙ ЗАВОД»

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості про емітента. 1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне това-

риство «Чернівецький тарний завод»; 1.2. Організаційно-правова форма: ПАТ; 1.3. Місцезна-
ходження: 58018, м. Чернівці, Головна, 237; 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00383768; 
1.5. Міжміський код та телефон: (0372) 24-02-00; 1.6. Номер виписки: ААБ№602246; 1.7. 
Дата видачі виписки: 18.07.2011 р.; 1.8. Адреса сторінки, яка додатково використовується 
для розкриття інформації: www.pat-chtz.chv.ua.

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

Найменування статті 2012 р. 2011 р.
Усього активів 544.4 159.9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 48.3 76.9
Сумарна дебіторська заборгованість 80.1 83
Власний капітал (Вартість чистих активів) 492.8 59.4
Статутний капітал 285 285
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 207.8 -225.6
Поточні зобов’язання 51.6 100.5
Чистий прибуток (збиток) 433.4 -38.4

Довгострокові фінансові інвестиції, довгострокові зобов’язання, запаси, грошові кошти 
відсутні. 3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Інформація про органи управління емітента. Органами управління є: загальні збори, нагля-
дова рада, Ген. директор та ревізійна комісія. Інформація про посадових осіб емітента. 1. 
Голова спостережної ради Забродський О.А. 2. Генеральний директор, Головний бухгалтер 
Бачинська Г.С. 3-4. Члени наглядової ради Савченко О.К., Мурогіна Х.В. 5. Голова ревізійної 

комісії Забродський В.О. 6. Член ревізійної комісії Белаш П.П. Інформація про засновників 
емітента. Чернівецьке РВ ФДМУ. 4. Інформація про цінні папери емітента. Дата видачі св-ва: 
15.12.2010 р. Номер с-ва про реєстрацію емісії: 13/24/1/10. Найменування органу, що за-
реєстрував емісію: Чернівецьке ТУ ДКЦПФР. Вид ЦП: Акції іменні прості. Форма існування: 
бездокументарна. Номінальна вартість (грн.): 0,25. Кількість акцій (штук): 1140000. Сума за 
номіналом (грн.): 285000. Доля у статутному капіталі (%): 100. Акції товариства для продажу 
на біржі не виставлялись. Інші цінні папери не випускались. 5. Інформація про зміну особи, 
яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України. Змін 
не було. 6. Інформація про загальні збори. 19.04.2012 р. вібулись чергові загальні збори 
акціонерів з кворумом 62,56%. Порядок денний: 1. Про обрання лiчильної комiсiї, голову-
ючого, секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Про затвердження порядку ведення (ре-
гламенту) чергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт генерального директора за звiтний 
перiод. 4. Звiт наглядової ради за звiтний перiод. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї за звiтний перiод. 
6. Затвердження фiнансової звiтностi за звiтний перiод. 7. Про порядок вчинення правочинiв 
товариством. 8. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 
2011 р. 7. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів не приймалось. 8. Ін-
формація щодо аудиторського висновку: ПАФ «Аудит-сервіс», ЄДРПОУ: 31009808. Висновок 
На думку аудитора, в зв’язку із значущістю питання, про яке йдеться у параграфі «Підстави 
для висловлення негативної думки», фінансова звітність не надає достовірну та справедливі 
інформацію про фінансовий стан ПАТ «Чернівецький тарний завод» станом на 31 грудня 
2012 року, а також фінансовий стан та рух грошових коштів за 2012 рік відповідно до Міжна-
родних стандартів фінансової звітності. 9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюд-
нення: Річна інформація розміщена у загальнодоступній базі даних Комісії 18.04.2013 р. 10. 
Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Генеральний директор Бачинська Г.С.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 
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80

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДIВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНIВ

за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДIВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНIВ;
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: ВУЛ. УНIВЕРСАЛЬНА, 10, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, Амур-

Нижньоднiпровський, Днiпропетровська область, 49024, Україна;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00554514;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 725-47-58;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Серія А01 № 059161;
1.7. Дата державної реєстрації: 14.10.1998 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: dvrb.emitinfo.com.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 2012 р. попередній 2011 р.
Усього активів 466616 262889
Основні засоби (за залишковою вартістю) 150694 157811
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 185757 39634
Сумарна дебіторська заборгованість 123296 62778
Грошові кошти та їх еквіваленти 580 485
Власний капітал 58147 -326691
Статутний капітал 56575 16575
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -370390 -344182
Довгострокові зобов'язання 105852 257770
Поточні зобов'язання 300902 330491
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,12 -1,32
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0,12 -1,32

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 213706301 66300000
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів 58147 -326691
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента: До органів управління ПАТ «Дніпровагонрем-
буд» відносяться: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Ревізійна комісія, Генеральний 
директор (одноосібний виконавчий орган).

Інформація про посадових осіб емітента
Генеральний директор - Таслицький Леонід Якович; 1956 року народження. Освіта: 

вища. Стаж керівної роботи (років): 20. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав: Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління ВАТ «Днiпровагонрембуд». 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода ви-
плачувалась в грошовій формі. Посадову особу призначено відповідно до рішення Загальних 
зборів акціонерів від 15.04.2010 року (протокол від 15.04.2010 року) Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Iнших обмежень не має. 
Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

Головний бухгалтер - Тупченко Лiдiя Анатолiївна; 1967 року народження. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 9. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: 
Заступник Головного бухгалтера ВАТ «Дніпровагонрембуд». Повноваження та обов’язки по-
садової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода посадовій особі емітента випла-
чувалась в грошовій формі. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод 
не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не 
має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

Голова Наглядової ради - Бланк Максим Ігорович; 1974 року народження. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування підприємства та попередня посада, яку зай-
мав: Президент ТОВ «Аструм Капітал». Повноваження та обов’язки посадової особи визна-
чені Статутом та внутрішнім положенням. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадову особу призначено на підставі рішення 
Загальних зборів акціонерів від 06.11.2012 року (протокол від 06.11.2012 року). Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Займає посаду 
Генеральний директор ЗАТ КУА «Форум». Згоди на розкриття паспортних даних посадова 
особа не надала.

Член Наглядової ради - Нагорнюк Людмила Касимівна; 1947 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 32. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав: Генеральний директор ПрАТ «КУА «Форум». Повноваження та обов’язки посадової 
особи визначені Статутом та внутрішнім положенням. Винагорода в грошовій та в натуральній 
формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадову особу призначено на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів від 06.11.2012 року (протокол від 06.11.2012 року). Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

Член Наглядової ради - Юрушева Наталя Дмитрівна; 1951 року народження. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 11. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Ста-
тутом та внутрішнім положенням. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій 
особі емітента не виплачувалась. Посадову особу призначено на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів від 06.11.2012 року (протокол від 06.11.2012 року). Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Займає посаду Член на-

глядової ради ПАТ «ВЗКНІФ «Унібудінвест». Згоди на розкриття паспортних даних посадова 
особа не надала.

Член Наглядової ради - Юрушева Єлизавета Леонідівна; 1987 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 5. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав: Член наглядової ради ПАТ «ВЗНКІФ «УНІБУДІНВЕСТ». Повноваження та обов’язки 
посадової особи визначені Статутом та внутрішнім положенням. Винагорода в грошовій та в 
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадову особу призначено 
на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 06.11.2012 року (протокол від 06.11.2012 
року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не 
має. Займає посади Директор ТОВ «Епоха»; Директор ТОВ «Офіс менеждмент». Згоди на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

Член Наглядової ради - Жолинська Анастасія Леонідівна; 1982 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 5. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав: ТОВ «Готель Менеджмент», Генеральний директор. Повноваження та обов’язки по-
садової особи визначені Статутом та внутрішнім положенням. Винагорода в грошовій та в 
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадову особу призначено 
на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 06.11.2012 року (протокол від 06.11.2012 
року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не 
має. Займає посади Член наглядової ради АСК «Форум», Директор ТОВ «Отель менеджмент» 
Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

Член Ревізійної комісії - Павленко Дмитро Вячеславович; 1982 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав: ПрАТ «КУА «Форум», юрист; ТОВ «КУА «СКІ», юрист, ТОВ «КУА «Меридіан-Інвест». 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом та внутрішнім положенням. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Посадову особу призначено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 року 
(протокол від 16.04.2013 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини по-
садова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

Голова Ревізійної комісії - Осташевська Валентина Вікторівна; 1967 року народження. Осві-
та: вища. Стаж керівної роботи (років): 18. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав: ТОВ «Аквапарк», фінансовий директор, СК ПСК «Захід», Генеральний директор. 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом та внутрішнім положенням. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Посадову особу призначено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 року 
(протокол від 16.04.2013 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини по-
садова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

Член Ревізійної комісії - Акуленко Юрій Володимирович; 1976 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав: ПрАТ «КУА «Форум», начальник юридичного відділу; ТОВ «Аструм Капітал», на-
чальник юридичного відділу. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом 
та внутрішнім положенням. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадову особу призначено на підставі рішення Загальних зборів 
акціонерів від 16.04.2013 року (протокол від 16.04.2013 року). Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадова особа не надала.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-
міру часток, паїв)

Юридичні особи:
ПАТ «Венчурний закритий недиверсіфікований корпоративний інвестиційний фон «Уні-

будінвест» (код за ЄДРПОУ 32589576), місцезнаходження: вул. Сагайдачного, 11, м. Київ, 
д/н, Київська, 40470. Засновнику/учаснику належить 70,67551% від загальної кількості акцій 
(часток, паїв).

Товариство з обмеженою відповідальністю «А-ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 36530494), міс-
цезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21, літера А, м. Київ, д/н, Київська, Україна, 
01030. Засновнику/учаснику належить 28,16065% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Інші юридичні особи загальною кількістю 12 осіб, яким належить 0,75331% від загальної 
кількості акцій (часток, паїв).

Фізичні особи:
Загальна кількість фізичних осіб становить 553; яким належить 0,41050110472% від за-

гальної кількості акцій (часток, паїв).
4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 17.01.2012 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 04/1/12 

видане 10.04.2012 року, орган, що зареєстрував випуск - Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку, код цінного папера - UA 4000067318, тип цінного папера – Акція про-
ста бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні, 
номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 226300000 штук, загальною номінальною вартістю 
56575000 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Мета додаткової емісії: погашення 
існуючої заборгованості публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з 
ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (далі - Товариство) перед кредиторами та за-
безпечення розвитку господарської діяльності Товариства. Спосіб розміщення: закрите (при-
ватне) розміщення.

Процентні облігації: емiсiя облiгацiй не проводилась.
Дисконтні облігації: Дисконті облігації емітентом не випускались.
Цільові (безпроцентні) облігації: Цільові (безпроцентні) облігації емітентом не випускались.
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) 

(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН): інші цінні папери емі-
тентом не випускались.

Інформація про похідні цінні папери: похідні цінні папери емітентом не випускались.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
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Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДIВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНIВ

за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДIВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНIВ;
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: ВУЛ. УНIВЕРСАЛЬНА, 10, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, Амур-

Нижньоднiпровський, Днiпропетровська область, 49024, Україна;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00554514;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 725-47-58;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Серія А01 № 059161;
1.7. Дата державної реєстрації: 14.10.1998 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: dvrb.emitinfo.com.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 2012 р. попередній 2011 р.
Усього активів 466616 262889
Основні засоби (за залишковою вартістю) 150694 157811
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 185757 39634
Сумарна дебіторська заборгованість 123296 62778
Грошові кошти та їх еквіваленти 580 485
Власний капітал 58147 -326691
Статутний капітал 56575 16575
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -370390 -344182
Довгострокові зобов'язання 105852 257770
Поточні зобов'язання 300902 330491
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,12 -1,32
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0,12 -1,32

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 213706301 66300000
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів 58147 -326691
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента: До органів управління ПАТ «Дніпровагонрем-
буд» відносяться: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Ревізійна комісія, Генеральний 
директор (одноосібний виконавчий орган).

Інформація про посадових осіб емітента
Генеральний директор - Таслицький Леонід Якович; 1956 року народження. Освіта: 

вища. Стаж керівної роботи (років): 20. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав: Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління ВАТ «Днiпровагонрембуд». 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода ви-
плачувалась в грошовій формі. Посадову особу призначено відповідно до рішення Загальних 
зборів акціонерів від 15.04.2010 року (протокол від 15.04.2010 року) Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Iнших обмежень не має. 
Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

Головний бухгалтер - Тупченко Лiдiя Анатолiївна; 1967 року народження. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 9. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: 
Заступник Головного бухгалтера ВАТ «Дніпровагонрембуд». Повноваження та обов’язки по-
садової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода посадовій особі емітента випла-
чувалась в грошовій формі. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод 
не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не 
має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

Голова Наглядової ради - Бланк Максим Ігорович; 1974 року народження. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування підприємства та попередня посада, яку зай-
мав: Президент ТОВ «Аструм Капітал». Повноваження та обов’язки посадової особи визна-
чені Статутом та внутрішнім положенням. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадову особу призначено на підставі рішення 
Загальних зборів акціонерів від 06.11.2012 року (протокол від 06.11.2012 року). Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Займає посаду 
Генеральний директор ЗАТ КУА «Форум». Згоди на розкриття паспортних даних посадова 
особа не надала.

Член Наглядової ради - Нагорнюк Людмила Касимівна; 1947 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 32. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав: Генеральний директор ПрАТ «КУА «Форум». Повноваження та обов’язки посадової 
особи визначені Статутом та внутрішнім положенням. Винагорода в грошовій та в натуральній 
формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадову особу призначено на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів від 06.11.2012 року (протокол від 06.11.2012 року). Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

Член Наглядової ради - Юрушева Наталя Дмитрівна; 1951 року народження. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 11. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Ста-
тутом та внутрішнім положенням. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій 
особі емітента не виплачувалась. Посадову особу призначено на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів від 06.11.2012 року (протокол від 06.11.2012 року). Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Займає посаду Член на-

глядової ради ПАТ «ВЗКНІФ «Унібудінвест». Згоди на розкриття паспортних даних посадова 
особа не надала.

Член Наглядової ради - Юрушева Єлизавета Леонідівна; 1987 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 5. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав: Член наглядової ради ПАТ «ВЗНКІФ «УНІБУДІНВЕСТ». Повноваження та обов’язки 
посадової особи визначені Статутом та внутрішнім положенням. Винагорода в грошовій та в 
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадову особу призначено 
на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 06.11.2012 року (протокол від 06.11.2012 
року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не 
має. Займає посади Директор ТОВ «Епоха»; Директор ТОВ «Офіс менеждмент». Згоди на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

Член Наглядової ради - Жолинська Анастасія Леонідівна; 1982 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 5. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав: ТОВ «Готель Менеджмент», Генеральний директор. Повноваження та обов’язки по-
садової особи визначені Статутом та внутрішнім положенням. Винагорода в грошовій та в 
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадову особу призначено 
на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 06.11.2012 року (протокол від 06.11.2012 
року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не 
має. Займає посади Член наглядової ради АСК «Форум», Директор ТОВ «Отель менеджмент» 
Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

Член Ревізійної комісії - Павленко Дмитро Вячеславович; 1982 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав: ПрАТ «КУА «Форум», юрист; ТОВ «КУА «СКІ», юрист, ТОВ «КУА «Меридіан-Інвест». 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом та внутрішнім положенням. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Посадову особу призначено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 року 
(протокол від 16.04.2013 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини по-
садова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

Голова Ревізійної комісії - Осташевська Валентина Вікторівна; 1967 року народження. Осві-
та: вища. Стаж керівної роботи (років): 18. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав: ТОВ «Аквапарк», фінансовий директор, СК ПСК «Захід», Генеральний директор. 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом та внутрішнім положенням. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Посадову особу призначено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 року 
(протокол від 16.04.2013 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини по-
садова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

Член Ревізійної комісії - Акуленко Юрій Володимирович; 1976 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав: ПрАТ «КУА «Форум», начальник юридичного відділу; ТОВ «Аструм Капітал», на-
чальник юридичного відділу. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом 
та внутрішнім положенням. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадову особу призначено на підставі рішення Загальних зборів 
акціонерів від 16.04.2013 року (протокол від 16.04.2013 року). Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадова особа не надала.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-
міру часток, паїв)

Юридичні особи:
ПАТ «Венчурний закритий недиверсіфікований корпоративний інвестиційний фон «Уні-

будінвест» (код за ЄДРПОУ 32589576), місцезнаходження: вул. Сагайдачного, 11, м. Київ, 
д/н, Київська, 40470. Засновнику/учаснику належить 70,67551% від загальної кількості акцій 
(часток, паїв).

Товариство з обмеженою відповідальністю «А-ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 36530494), міс-
цезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21, літера А, м. Київ, д/н, Київська, Україна, 
01030. Засновнику/учаснику належить 28,16065% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Інші юридичні особи загальною кількістю 12 осіб, яким належить 0,75331% від загальної 
кількості акцій (часток, паїв).

Фізичні особи:
Загальна кількість фізичних осіб становить 553; яким належить 0,41050110472% від за-

гальної кількості акцій (часток, паїв).
4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 17.01.2012 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 04/1/12 

видане 10.04.2012 року, орган, що зареєстрував випуск - Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку, код цінного папера - UA 4000067318, тип цінного папера – Акція про-
ста бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні, 
номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 226300000 штук, загальною номінальною вартістю 
56575000 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Мета додаткової емісії: погашення 
існуючої заборгованості публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з 
ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (далі - Товариство) перед кредиторами та за-
безпечення розвитку господарської діяльності Товариства. Спосіб розміщення: закрите (при-
ватне) розміщення.

Процентні облігації: емiсiя облiгацiй не проводилась.
Дисконтні облігації: Дисконті облігації емітентом не випускались.
Цільові (безпроцентні) облігації: Цільові (безпроцентні) облігації емітентом не випускались.
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) 

(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН): інші цінні папери емі-
тентом не випускались.

Інформація про похідні цінні папери: похідні цінні папери емітентом не випускались.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ»; організа-

ційно-правова форма: акціонерне товариство; місцезнаходження емітента: Дніпропетровська 
обл., 49000 Днiпропетровськ вул. Комсомольська, б. 40-Б, блок 1; ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 33473408; міжміський код та телефон: (056) 373-97-93; номер свідоцтва 
про державну реєстрацію емітента: ААБ № 961794, дата видачі свідоцтва про державну ре-
єстрацію: 12.05.2005 р., веб-сайт емітента: himmet.proemitent.info; адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: д/н; розмір 
статутного капіталу емітента: 98564000 грн.

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

Найменування показника
Період

звітний 2012 р. попередній 2011 р.

Усього активів 108528 123452

Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 0 1

Сумарна дебіторська заборгованість 21475 62471

Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0

Власний капітал 98567 98566

Статутний капітал 98564 98564

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3 2

Довгострокові зобов'язання 8674 8674

Поточні зобов'язання 1287 16212

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,00001 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,00001 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 98564000 0

Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна вартість - -

у відсотках від статутного 
капіталу

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду

- -

Вартість чистих активів 98567 98566

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформацію про органи управління емітента акціонерні товариства не заповнюють
Інформація про посадових осіб емітента.
Директор – Гуржий Наталія Анатоліївна (1974 р.н., освіта вища), Голова Наглядової 

ради – Пашкова Людмила Леонідівна (1953 р.н., освіта вища), Член Наглядової ради – 

депозитарній системі України: приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій 
цінних паперів», (код за ЄДРПОУ - 35917889), Місцезнаходження: 04107,м. Київ, вул. Тропіні-
на, 7-Г. Ліцензія АВ498004 від 19.11.2009 року.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.03.2012 року. Кворум зборів: 96,17973% 

до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення 

з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Звіт Генерального директора 
Товариства про результати діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду. 4. Звіт Наглядової Ради за 2011 рік та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду. 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про діяльність 
Товариства у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 6. 
Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2011 рік. 
7. Затвердження та розподіл прибутку/збитків Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення про 
виплату дивідендів та затвердження їх розміру. 8. Затвердження результатів закритого (при-
ватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій 
Товариством. 9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій 
редакції. 10. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів. Загальні збо-
ри акціонерів проведено, по всім питанням порядку денного рішення прийняті.

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 19.06.2012 року. Кворум зборів: 
98,84443% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних збо-
рах: 1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з 
питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішень про вчинення 
Товариством значних правочинів. Загальні збори акціонерів проведено, по всім питанням по-
рядку денного рішення прийняті.

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 06.11.2012 року. Кворум зборів: 
98,91013% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних збо-
рах: 1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з 
питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішень про вчинення 
Товариством значних правочинів. 4. Відкликання повного складу Наглядової ради ПАТ «Дні-
провагонрембуд». 5. Обрання Наглядової ради ПАТ «Дніпровагонрембуд». 6. Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. ПАТ «Дні-
провагонрембуд», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради. Загальні збори акціонерів проведено, по 
всім питанням порядку денного рішення прийняті.

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 16.04.2013 року. Кворум зборів: 
98,84527% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2.Прийняття рішен-
ня з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3.Звіт Генерального директора 
Товариства про результати діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду. 4.Звіт Наглядової Ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про діяльність Товари-
ства у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 6.За-
твердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2012 рік. 
7.Затвердження та розподіл прибутку/збитків Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення про 
виплату дивідендів та затвердження їх розміру. 8.Про внесення змін до Статуту Товариства 
шляхом викладення Статуту в новій редакції. 9.Про затвердження нормативів / нових редакцій 
нормативів, які регулюють внутрішню діяльність Товариства. 10.Відкликання повного складу 
Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД». 11.Обрання Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРО-
ВАГОНРЕМБУД». 12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД», встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 
Загальні збори акціонерів проведено, по всім питанням порядку денного рішення прийняті.

7. Інформація про дивіденди
Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпропе-

тровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів», що відбулись 27.03.2012 

року, прийнято рішення:» У зв’язку з отриманням Товариством чистих збитків за 2011 рік в 
розмірі 88 032 тис. грн. (вісімдесят вісім мільйонів тридцять дві тисяч гривень), рішення про 
розподіл прибутку не приймати, у зв’язку з цим рішення про виплату річних дивідендів не 
приймати, виплату дивідендів не здійснювати.»

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевір-

ку емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 
- 23647230), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. 
Місцезнаходження: вул. Кропівницького, буд 9, м. Дніпропетровськ, д/н, Днiпропетровська, 
49035. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності свідоцтво № 3733, що видана: Свідоцтва 
про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудитор-
ські послуги № 3733 від 02.03. 2007 р., виданий за рішенням АП України № 160/3, рішенням 
АП України №228/4 термін дії свідоцтва продовжено до 24.02.2016 р. Контактний телефон: 
(056) 716 63 16, факс: д/н. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає 
аудиторськi послуги емiтенту. Аудиторськi послуги.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Висловлення думки. На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у пара-

графі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансові звіти в цілому відо-
бражають справедливо й достовірно фінансовий стан товариства на 31 грудня 2012 року, а 
також результати його діяльності та рух грошових коштів за 2012 рік, відповідно до Міжна-
родних стандартів фінансової звітності.

Інша допоміжна інформація: Відповідність вартості чистих активів вимогам законодав-
ства. Розрахункова вартість чистих активів товариства на 31 грудня 2012 року за даними 
балансу складає 58 147 тис. грн., що більше статутного капіталу, який складає 56 575 тис. 
грн. Таким чином, станом на 31.12.2012 року чисті активи товариства відповідають вимогам 
чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 
іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів: Під час виконання завдання 
(згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 
перевірену аудитором фінансову звітність») ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення 
наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається емітентом та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала 
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством.

Виконання значних правочинів. Ми виконали перевірку дотримання товариством вимог 
закону України «Про акціонерні товариства» щодо виконання значних правочинів. Ми переко-
налися, що всі виконані товариством значні правочини (у межах від 10 до 25 відсотків вартості 
активів товариства) відбувалися за рішеннями наглядової ради товариства.

Стан корпоративного управління. Ми виконали процедури оцінки стану корпоративного 
управління товариства на відповідність вимогам закону України «Про акціонерні товариства». 
На нашу думку стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам закону України 
«Про акціонерні товариства». Не змінюючи нашої думки, ми відзначаємо, що товариством не 
створено посади внутрішнього аудитора, що не суперечить закону.

Ідентифікація і оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства. Ми вважаємо що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого 
викривлення фінансової звітності товариства внаслідок шахрайства низький.

Генеральний директор аудиторської фірми «Ресурс-Аудит» Аудитор О.В. Поєдинок.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення.
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

23.04.2013 р. 
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) dvrb.emitinfo.com.ua в мережі Ін-

тернет 23.04.2013 р. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор Таслицький Леонід Якович



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

82

Жовненко Наталія Анатоліївна (1986 р.н., освіта вища), Член Наглядової ради – Журавель 
Ганна Сергіївна (1986 р.н., освіта вища), Ревізор – Бондаренко Олег Володимирович (1961 
р.н., освіта вища).

Інформація про засновників емітента.
Засновниками є: 1. Приватне підприємство «Мітра», що знаходиться за адресою: 49000, 

м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 227. Код ЄДРПОУ: 32804278. 2. Приватне 
підприємство: «Ліра», що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набереж-
на Перемоги, буд. 44, кв. 1. Код ЄДРПОУ: 32465878.

4. Інформація про цінні папери емітента
1. Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції Іменні прості. Кількість - 

98564000. Усі акції розміщено. Лістинг - Цiннi папери Товариства 25.08.2010 р. пройшли про-
цедуру лiстингу на ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Змін особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі 
України в звітному періоді не було.

6. Інформація про загальні збори
22.03.2012 р. відбулись чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Хіммет».

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників

Показник Період 

Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 8 

Чисельність працівників - усього 2
8. Інформація про дивіденди

Дивіденди у звітному періоді не нараховувалися та не сплачувались.
9. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата ви-
никнення 

Непогашена 
частина бор-
гу (тис. грн) 

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних) 

Дата по-
гашення 

Кредити банку Х  Х Х 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінни-
ми паперами 

Х 9960 Х Х 

у тому числі:  

за облігаціями (за 
кожним випуском): 

Х  Х Х 

за векселями (всього) Х  8674 Х Х 

за фінансовими інвес-
тиціями в корпоративні 

права (за кожним 
видом): за акціями

Х  1286 Х Х 

Акції ПрАТ «РА «Інвест 
Рейтинг»

28.12.2012 р. 1286   30.07.2013 р. 

Податкові зобов’язання Х  Х Х 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

Х  Х Х 

Інші зобов’язання Х 1 Х Х 

Усього зобов’язань Х 9961 Х Х

10. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторську перевірку проведено Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською 

фірмою «АленАудит»; код ЄДРПОУ: 35281710, місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Москов-
ська, 7 оф.7; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 №659400; Номер та 
дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудитор-
ські послуги зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України № 182/10 від 27 
вересня 2007 року; термін дії свідоцтва: до 06 вересня 2017 року, керівник: Іонова Олена Вікторівна.

На думку аудитора за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі 
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає до-
стовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ХІММЕТ» станом на 31 грудня 2012 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за 
рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський об-
лік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями), 
Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Між-
народні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, 
затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. N 419, та Листі Націо-
нального банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України 
від 07.12.2011 р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Дата розкриття повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного 
розкриття інформації – 23.04.2013 р. Річна інформація опублікована на сторінці в мережі 
Інтернет himmet.proemitent.info – 23.04.2013 р.

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Директор ПАТ «Хіммет» Гуржий Н.А.
23.04.2013 р.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості про емітента

1.1. Повне найменування: ВАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»; 1.2. Організаційно-
правова форма: Відкрите акціонерне товариство; 1.3. Місцезнаходження: 58020, м. Чернівці, 
вул. Хотинська, 41; 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14314682; 1.5. Міжміський код та 
телефон: (0372) 54-63-79; 1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію: 14314682; 1.7. 
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 22.07.1994 р.; 1.8. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка використовується для розкриття інформації: http://vatcrtz.chv.ua.

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

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 33375 33743
Основні засоби (за залишковою вартістю) 33089 33464
Запаси 15 10
Сумарна дебіторська заборгованість 92 169
Грошові кошти та їх еквіваленти 44 47
Власний капітал (вартість чистих активів) 33153 33424
Статутний капітал 66459 66459
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -33306 -33035
Поточні зобов’язання 222 314
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.015 -0.002
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 132917820 132917820

Власні акції товариство не викуповувало у звітному та попередньому періоді. Довгостро-
кові фінансові інвестиції, довгострокові зобов’язання у товариства у звітному та попередньо-
му періоді відсутні. 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників. Ін-
формація про органи управління емітента: загальні збори, наглядова рада, правління та реві-
зійна комісія. Інформація про посадових осіб емітента. Голова правління Вороніна А.Г.Члени 
правління Мельник О.М., головний бухгалтер Сметанюк О.О., Капіцькій О.В., Лисюк І.В. Голо-
ва наглядової ради Капоровський А.В.Члени наглядової ради Ярмистий В.І., Савицький В.М., 
Хотяїнцев В.М., Левковський О.С. Голова ревізійної комісії Дзюбак П.П. Члени ревiзiйної 
комiсiї Томашевська Г.I., Лазаренко М.Д. Інформація про засновників емітента. Чернівецьке 
РВ ФДМУ (21432643) володіє акціями товариства у розмірі 21,52%. 

4. Інформація про цінні папери емітента: Дата реєстрації емісії 26.05.2011 р. Номер свідо-
цтва про реєстрацію емісії 278/1/11. Найменування органу, що зареєстрував емісію ДКЦПФР. 
Вид ЦП Акції іменні прості. Форма існування бездокументарна. Номінальна вартість (грн.) 
0,5. Кількість акцій (штук) 132917820. Сума за номіналом (грн.) 66458910. Доля у статутному 

капіталі (%) 100. У звітному періоді акції для продажу на біржі не виставлялись. Інші цінні 
папери товариство не випускало. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Змін не було. 

6. Інформація про загальні збори: 26.04.2012 р. відбулись збори акціонерів з кворумом 
76,56%. З наступним порядком денним: 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв. 
2. Про обрання лiчильної комiсiї. 3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загаль-
них зборiв акцiонерiв товариства. 4. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi за 2011 р. 5. Звiт Наглядової ради товариства про роботу за звiтний перiод. 6. 
Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 р. 7. Затвердження рiчного звiту 
та балансу товариства за 2011 р. 8. Про визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками 
роботи у 2011роцi. 9. Про зменшення статутного капiталу товариства шляхом зменшення 
номiнальної вартостi акцiй. 10. Про випуск акцiй шляхом зменшення номiнальної вартостi 
акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi. Затвер-
дження протоколу рiшення про випуск акцiй. 11. Про визначення уповноважених осiб органу 
товариства, яким надаються повноваження щодо: здiйснення персонального повiдомлення 
акцiонерiв про прийнятi загальними зборами акцiонерiв рiшення про зменшення розмiру 
статутного капiталу; повiдомлення кредиторiв про зменшення статутного капiталу; отри-
мання заперечень кредиторiв на зменшення розмiру статутного капiталу товариства (у 
разi наявностi таких); проведення дiй щодо випуску акцiй шляхом зменшення номiнальної 
вартостi акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi. 
12. Про змiну найменування товариства у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у 
вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства». 13. Про прийняття 
та затвердження нової редакцiї Статуту товариства. 14. Внесення змiн до статуту товариства 
про змiну форми iснування акцiї (бездокументарну). 15. Про затвердження дiї внутрiшнiх 
положень товариства. 16. Про вiдкликання керiвних та контролюючих органiв товариства. 
17. Про обрання керiвних та контролюючих органiв товариства. 18. Визначення основних 
напрямкiв дiяльностi та погодження фiнансового плану товариства на 2012 рiк. 19. Прийнят-
тя рiшень про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством 
протягом 2012 року. 

7. Інформація про дивіденди: Рішення про виплату дивідендів не приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку: Аудиторська фірма «Аудит-Центр», ЄД-

РПОУ: 14272083 Аудитори висловлюють умовно-позитивну думку, що фінансова звітність 
справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає дійсний фінансовий стан 
ВАТ «Чернівецький радіотехнічний завод» станом на 31 грудня 2012 року та результати ді-
яльності емітента згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності, під-
готовлена керуючись Міжнародними стандартами фінансової звітності і відповідає вимогам 
законодавства України.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: Річна інформація розміщена у загальнодоступній 
базі даних Комісії 22.04.2013 р.

Голова правління Вороніна А. Г.



№80, 25 квітня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

83

Жовненко Наталія Анатоліївна (1986 р.н., освіта вища), Член Наглядової ради – Журавель 
Ганна Сергіївна (1986 р.н., освіта вища), Ревізор – Бондаренко Олег Володимирович (1961 
р.н., освіта вища).

Інформація про засновників емітента.
Засновниками є: 1. Приватне підприємство «Мітра», що знаходиться за адресою: 49000, 

м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 227. Код ЄДРПОУ: 32804278. 2. Приватне 
підприємство: «Ліра», що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набереж-
на Перемоги, буд. 44, кв. 1. Код ЄДРПОУ: 32465878.

4. Інформація про цінні папери емітента
1. Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції Іменні прості. Кількість - 

98564000. Усі акції розміщено. Лістинг - Цiннi папери Товариства 25.08.2010 р. пройшли про-
цедуру лiстингу на ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Змін особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі 
України в звітному періоді не було.

6. Інформація про загальні збори
22.03.2012 р. відбулись чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Хіммет».

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників

Показник Період 

Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 8 

Чисельність працівників - усього 2
8. Інформація про дивіденди

Дивіденди у звітному періоді не нараховувалися та не сплачувались.
9. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата ви-
никнення 

Непогашена 
частина бор-
гу (тис. грн) 

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних) 

Дата по-
гашення 

Кредити банку Х  Х Х 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінни-
ми паперами 

Х 9960 Х Х 

у тому числі:  

за облігаціями (за 
кожним випуском): 

Х  Х Х 

за векселями (всього) Х  8674 Х Х 

за фінансовими інвес-
тиціями в корпоративні 

права (за кожним 
видом): за акціями

Х  1286 Х Х 

Акції ПрАТ «РА «Інвест 
Рейтинг»

28.12.2012 р. 1286   30.07.2013 р. 

Податкові зобов’язання Х  Х Х 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

Х  Х Х 

Інші зобов’язання Х 1 Х Х 

Усього зобов’язань Х 9961 Х Х

10. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторську перевірку проведено Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською 

фірмою «АленАудит»; код ЄДРПОУ: 35281710, місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Москов-
ська, 7 оф.7; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 №659400; Номер та 
дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудитор-
ські послуги зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України № 182/10 від 27 
вересня 2007 року; термін дії свідоцтва: до 06 вересня 2017 року, керівник: Іонова Олена Вікторівна.

На думку аудитора за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі 
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає до-
стовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ХІММЕТ» станом на 31 грудня 2012 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за 
рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський об-
лік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями), 
Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Між-
народні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, 
затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. N 419, та Листі Націо-
нального банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України 
від 07.12.2011 р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації

Дата розкриття повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного 
розкриття інформації – 23.04.2013 р. Річна інформація опублікована на сторінці в мережі 
Інтернет himmet.proemitent.info – 23.04.2013 р.

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Директор ПАТ «Хіммет» Гуржий Н.А.
23.04.2013 р.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості про емітента

1.1. Повне найменування: ВАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»; 1.2. Організаційно-
правова форма: Відкрите акціонерне товариство; 1.3. Місцезнаходження: 58020, м. Чернівці, 
вул. Хотинська, 41; 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14314682; 1.5. Міжміський код та 
телефон: (0372) 54-63-79; 1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію: 14314682; 1.7. 
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 22.07.1994 р.; 1.8. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка використовується для розкриття інформації: http://vatcrtz.chv.ua.

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

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 33375 33743
Основні засоби (за залишковою вартістю) 33089 33464
Запаси 15 10
Сумарна дебіторська заборгованість 92 169
Грошові кошти та їх еквіваленти 44 47
Власний капітал (вартість чистих активів) 33153 33424
Статутний капітал 66459 66459
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -33306 -33035
Поточні зобов’язання 222 314
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.015 -0.002
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 132917820 132917820

Власні акції товариство не викуповувало у звітному та попередньому періоді. Довгостро-
кові фінансові інвестиції, довгострокові зобов’язання у товариства у звітному та попередньо-
му періоді відсутні. 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників. Ін-
формація про органи управління емітента: загальні збори, наглядова рада, правління та реві-
зійна комісія. Інформація про посадових осіб емітента. Голова правління Вороніна А.Г.Члени 
правління Мельник О.М., головний бухгалтер Сметанюк О.О., Капіцькій О.В., Лисюк І.В. Голо-
ва наглядової ради Капоровський А.В.Члени наглядової ради Ярмистий В.І., Савицький В.М., 
Хотяїнцев В.М., Левковський О.С. Голова ревізійної комісії Дзюбак П.П. Члени ревiзiйної 
комiсiї Томашевська Г.I., Лазаренко М.Д. Інформація про засновників емітента. Чернівецьке 
РВ ФДМУ (21432643) володіє акціями товариства у розмірі 21,52%. 

4. Інформація про цінні папери емітента: Дата реєстрації емісії 26.05.2011 р. Номер свідо-
цтва про реєстрацію емісії 278/1/11. Найменування органу, що зареєстрував емісію ДКЦПФР. 
Вид ЦП Акції іменні прості. Форма існування бездокументарна. Номінальна вартість (грн.) 
0,5. Кількість акцій (штук) 132917820. Сума за номіналом (грн.) 66458910. Доля у статутному 

капіталі (%) 100. У звітному періоді акції для продажу на біржі не виставлялись. Інші цінні 
папери товариство не випускало. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: Змін не було. 

6. Інформація про загальні збори: 26.04.2012 р. відбулись збори акціонерів з кворумом 
76,56%. З наступним порядком денним: 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв. 
2. Про обрання лiчильної комiсiї. 3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загаль-
них зборiв акцiонерiв товариства. 4. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi за 2011 р. 5. Звiт Наглядової ради товариства про роботу за звiтний перiод. 6. 
Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 р. 7. Затвердження рiчного звiту 
та балансу товариства за 2011 р. 8. Про визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками 
роботи у 2011роцi. 9. Про зменшення статутного капiталу товариства шляхом зменшення 
номiнальної вартостi акцiй. 10. Про випуск акцiй шляхом зменшення номiнальної вартостi 
акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi. Затвер-
дження протоколу рiшення про випуск акцiй. 11. Про визначення уповноважених осiб органу 
товариства, яким надаються повноваження щодо: здiйснення персонального повiдомлення 
акцiонерiв про прийнятi загальними зборами акцiонерiв рiшення про зменшення розмiру 
статутного капiталу; повiдомлення кредиторiв про зменшення статутного капiталу; отри-
мання заперечень кредиторiв на зменшення розмiру статутного капiталу товариства (у 
разi наявностi таких); проведення дiй щодо випуску акцiй шляхом зменшення номiнальної 
вартостi акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi. 
12. Про змiну найменування товариства у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у 
вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства». 13. Про прийняття 
та затвердження нової редакцiї Статуту товариства. 14. Внесення змiн до статуту товариства 
про змiну форми iснування акцiї (бездокументарну). 15. Про затвердження дiї внутрiшнiх 
положень товариства. 16. Про вiдкликання керiвних та контролюючих органiв товариства. 
17. Про обрання керiвних та контролюючих органiв товариства. 18. Визначення основних 
напрямкiв дiяльностi та погодження фiнансового плану товариства на 2012 рiк. 19. Прийнят-
тя рiшень про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством 
протягом 2012 року. 

7. Інформація про дивіденди: Рішення про виплату дивідендів не приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку: Аудиторська фірма «Аудит-Центр», ЄД-

РПОУ: 14272083 Аудитори висловлюють умовно-позитивну думку, що фінансова звітність 
справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає дійсний фінансовий стан 
ВАТ «Чернівецький радіотехнічний завод» станом на 31 грудня 2012 року та результати ді-
яльності емітента згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності, під-
готовлена керуючись Міжнародними стандартами фінансової звітності і відповідає вимогам 
законодавства України.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: Річна інформація розміщена у загальнодоступній 
базі даних Комісії 22.04.2013 р.

Голова правління Вороніна А. Г.

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ЛУГАНСЬК»;

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: Лутугинська, 131, м. Луганськ, Луганська область, 

91020, Україна;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00382036;
1.5. Міжміський код та телефон: (0642) 55-64-08;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААВ № 749676У
1.7. Дата державної реєстрації: 23.02.2000 р. 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www. avk.lg.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 2012 р. попередній 2011 р.
Усього активів 97694 82506
Основні засоби (за залишковою вартістю) 55499 61741
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2427 2442
Сумарна дебіторська заборгованість 33671 11263
Грошові кошти та їх еквіваленти 84 517
Власний капітал 45114 44301
Статутний капітал 10458 10458
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 91 -5105
Довгострокові зобов'язання 2809 3821
Поточні зобов'язання 47624 32339
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 -0,59
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0,02 -0,59

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10458270 10458270
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних па-
перів власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів 50850 48855
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента
Товариство має органи управління, передбачені діючим законодавством. Вищий орган 

– загальні збори акціонерів, одноосібний виконавчий орган –Генеральний директор, Нагля-
дову раду та Ревізійну комісію.

Інформація про посадових осіб емітента:
Генеральний директор - Онюшкін Олег Олександрович; У звітному році посадова особа при-

значена на посаду згідно рішення Наглядової ради Товариства від 12.10.2012 р. (протокол № 26).
Голова Наглядової ради - Приватне акціонерне товариство «АВК»;
Член Наглядової ради - Захаров Володимир Єгорович. У звітному році посадова особа 

обрана на посаду згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 08.06.2012 
р. (протокол № 3).

Голова Ревізійної комісії - Безгинська Олена Михайлівна;
Член Ревізійної комісії - Григоренко Олена Василівна;
Член Ревізійної комісії - Пелипенко Лариса Костянтинівна;
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-

міру часток, паїв)
Юридичні особи: немає.
Фізичні особи:
Члени Організації орендарів орендного підприємства. Засновникам належить 24,7773% 

від загальної кількості акцій товариства.
4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано Луганським територіальним управлінням ДКЦПФР 03.11.2010 

року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 141/12/1/10, код цінного папера - 
UA1200551000, тип цінного папера – Акція проста іменна, форма існування та фор-
ма випуску – акції бездокументарні іменні, номінальною вартістю 1 грн. у кількості 
10458270 штук, загальною номінальною вартістю 10458270 грн., що складає 100% у 
статутному капіталі. Протягом звiтного року додаткового випуску акцій не вiдбулось. 

Випуск iнших цiнних паперiв не реєструвався. Викуп власних акцій протягом звітного 
року не здійснювався. Торгiвля цiнними паперами на внутрiшньому та зовнiшньому рин-
ках не здiйснювалась. Цiннi папери ПАТ уключенi до Біржового списку ПАТ «Українська 
фондова біржа».

Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації, інші цінні 
папери, випуск яких підлягає реєстрації, похідні цінні папери у звітному році не ви-
пускались.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

У звітному році особа, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депози-
тарній системі України не змінювалась.

6. Інформація про загальні збори
У звітному році проведені:
- чергові загальні збори акціонерів. Дата проведення: 19.04.2012 року. Кворум зборів: 

75,3% до загальної кількості голосів.
- позачергові загальні збори акціонерів. Дата проведення: 08.06.2012 року. Кворум збо-

рів: 75,3% до загальної кількості голосів. Наглядова рада товариства ініціювала проведення 
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів. Пропозиції до переліку питань порядку денного від акці-
онерів не надходили.

- позачергові. загальні збори акціонерів. Дата проведення: 21.08.2012 року. Кворум збо-
рів: 75,3% до загальної кількості голосів. Наглядова рада товариства ініціювала проведення 
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів. Пропозиції до переліку питань порядку денного від акці-
онерів не надходили.

- позачергові загальні збори акціонерів. Дата проведення: 15.05.2012 року. Кворум збо-
рів: 75,33% до загальної кількості голосів. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ 
загальних зборів: Наглядова рада Товариства. Пропозиції до переліку питань порядку денно-
го від акціонерів не надходили.

7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років загальними зборами акціонерів було 

прийнято рішення дивіденди не нараховувати та не виплачувати у зв’язку із збитковою ді-
яльністю товариства.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку 

емітента:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 

- 37912458), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Міс-
цезнаходження: Корольова, б. 33, оф. 111-А, м. Луганськ, 91000. Свідоцтво про внесення в 
Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 4499 видане на підставі рішення Аудиторської 
палати України 22 грудня 2011 р. № 244/4. Контактний телефон: (095) 220-38-78.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
На думку аудиторів, за винятком підтверджень в інвентаризаційних описах по кількос-

ті запасів та необоротних активів, оскільки проведення інвентаризації передувало призна-
ченню нас аудиторами товариства, фінансові звіти справедливо і достовірно відображають 
фінансовий стан підприємства ПАТ «Кондитерська фабрика «А. В. К.» м. Луганськ» станом 
на 31 грудня 2012 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на 
зазначену дату і складені у відповідності до вимог, встановлених міжнародними стандарта-
ми бухгалтерського обліку, прийнятими в Україні.

На думку аудитора вартість чистих активів підприємства відповідає вимогам частині тре-
тій статті 155 Цивільного Кодексу України. Станом на 31 грудня 2012 року вартість чистих 
активів на підприємстві складає 45114,0 тис. грн.

Згідно МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 
містять перевірену аудитором фінансову звітність» аудитор не несе відповідальності за 
з’ясування того, викладена інша інформація належним чином чи ні. Суттєвих невідповід-
ностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкри-
вається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не 
виявлено.

Протягом року вимоги, встановлені Розділом XIII «Значні правочини та про вичини щодо 
вчинення яких є заінтересованість» Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 ве-
ресня 2008 року N 514-VI (із змінами і доповненнями) емітентом дотримуються.

На думку аудитора стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього ау-
диту відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

23.04.2013 р.
Річна інформація розміщена на сторінці www. avk.lg.ua в мережі Інтернет 25.04.2013 р.

10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та ви-

знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Онюшкін Олег Олександрович

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМIННЕ ПТАХОГОСПОДАРСТВО «КОМУНАРСЬКЕ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМIННЕ 

ПТАХОГОСПОДАРСТВО «КОМУНАРСЬКЕ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. Набережна, буд. 1-А, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ПЕРЕВАЛЬ-

СЬКИЙ Р-Н, СМТ СЕЛЕЗНIВКА, Перевальський, Луганська область, 94331, Україна;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00851525;
1.5. Міжміський код та телефон: (06441) 98-2-32;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 156975;

1.7. Дата державної реєстрації: 20.05.1999 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.komunarske.pat.ua/.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 2012 р. попередній 2011 р.
Усього активів 3079 2732
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1369 1197
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

84

Запаси 880 835
Сумарна дебіторська заборгованість 501 282
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 3
Власний капітал 2089 925
Статутний капітал 1856 1856
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2921 -4085
Довгострокові зобов'язання 48 70
Поточні зобов'язання 932 1737
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,71 0,02
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,71 0,02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 742546 7425246
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів 925 769
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента
Товариство має органи управління, передбачені діючим законодавством. Вищий орган 

– загальні збори акціонерів, колегіальний виконавчий орган – правління, наглядову раду та 
ревізійну комісію.

Інформація про посадових осіб емітента:
Голова Правління - Поляков Сергiй Павлович;
Член правлiння - Меньшиков Георгiй Лазаревич;
Член правлiння - Сiлiвончик Тетяна Тимофiївна;
Член Наглядової ради - Шпаковський Андрій Юрійович;
Головний бухгалтер, член правлiння - Гусак Наталiя Миколаївна;
Голова Наглядової ради - Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромекспорт 

2009»; Представник юридичної особи - Шамшин Роман Євгенович.
Член Наглядової ради - Чуваков Леонiд Васильович;
Член Наглядової ради – Калашнікова Людмила Олександрівна;
Член Наглядової ради - Товариcтво з обмеженою відповідальністю «Агропромекспорт 

2009»; Представник юридичної особи Михайловська Олена Геннадіївна.
Член Наглядової ради - Копатько Валентина Миколаївна;
Голова Ревізійної комісії - Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромекспорт 

2009»; Представник юридичної особи - Тіунова Тетяна Юріївна.
Член Ревізійної комісії - Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромекспорт 

2009»; Представник юридичної особи - Куксова Наталія Володимирівна.
Член Ревізійної комісії - Гулькова Ольга Миколаївна;
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-

міру часток, паїв)
Юридичні особи:
Регiональне вiддiлення ФДМУ в Луганськiй областi (код за ЄДРПОУ 13398498), місцезна-

ходження: площа Героїв Великої Вiтчизняної вiйни, 3а, м. Луганськ, Засновнику належить 0% 
від загальної кількості акцій.

Фізичні особи: немає
4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 21.07.2011 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 23/12/1/11, 

Свідоцтво видане Луганським ТУ НКЦПФР, код цінного папера: UA4000126296, тип цінного папера 
– акція, форма існування: безокументарна, форма випуску: Іменні, прості номінальною вартістю 
0,25 грн. у кількості 7425246 штук, загальною номінальною вартістю 1856311,5 грн., що складає 
100% у статутному капіталі. Торгiвля цiнними паперами ПАТ на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках 
не здiйснювалась.У звiтному роцi додаткового випуску акцiй не було. Власнi акцiї не викупались. 
Цiннi папери ПАТ не включенi до лiстингу, договорiв на котировку листа не укладалось.

Процентні облігації, дисконтні облігації, Цільові (безпроцентні) облігації, похідні цінні па-
пери інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації у звітному році не випускались.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

У звітному році особа, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депози-
тарній системі не змінювалась.

6. Інформація про загальні збори
У звітному році проведені чергові загальні збори акціонерів 30.04.2012 р. Кворум зборів: 

65,976% до загальної кількості голосів. Позачергові загальні збори не проводились у зв’язку 
з відсутністю підстав.

7. Інформація про дивіденди
За результатами роботи у 2011 році дивіденди не нараховувались і не виплачувались на 

підставі рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2012 р. За результатами роботи у 2012 
році на дату подання звіту загальні збори не проводились і рішення про виплату дивідендів 
не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі-

тента:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ - 

37912458), Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Корольова, б. 33, оф. 111-А. Аудиторська 
фірма має Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово 
надають аудиторські послуги № 4499, яке видано: Аудиторською Палатою України 22.12.2011 
року. Контактний телефон: (095) 220-38-78.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
На думку аудиторів, фінансові звіти Публічного акціонерного товариства «Племінне пта-

хогосподарство «Комунарське» не відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан підприємства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові ре-
зультати за рік, що минув на зазначену дату і складені з порушенням вимог, встановлених 
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Не змінюючи своєї думки аудитори звертають увагу на той факт, що протягом року на 
підприємстві, у ряді випадків, мало місто застосування некоректних бухгалтерських записів.

На думку аудиторів вартість чистих активів підприємства відповідає вимогам частині тре-
тій статті 155 Цивільного Кодексу України. Станом на 31 грудня 2012 року вартість чистих 
активів на підприємстві складає 2089,0 тис. грн.

Згідно МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 
містять перевірену аудитором фінансову звітність» аудитор не несе відповідальності за 
з’ясування того, викладена інша інформація належним чином чи ні. Суттєвих невідповіднос-
тей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 
емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не виявлено.

Протягом року вимоги, встановлені Розділом XIII «Значні правочини та правочини щодо 
вчинення яких є заінтересованість» Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 верес-
ня 2008 року N 514-VI (із змінами і доповненнями) емітентом дотримуються.

На думку аудитора стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього ауди-
ту не відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Директор ТОВ Аудиторська фірма «ВОСТОК-АУДИТ»
сертифікат аудитора серії А № 004994 Л. В. Ядикіна

Аудитор Сертифікат серія А № 004364 Т. Ю. Багрянцева
09.03.13 року.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
23.04.2013 р.

Річна інформація розміщена на сторінці http://www.komunarske.pat.ua 25.04.2013 р.
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Поляков Сергiй Павлович

Річна інформація емітента 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIЛЬГОСПТЕХНIКА»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIЛЬГОСП ТЕХНIКА»;
1.2. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: ВУЛ. ГУНЬЯНА, 51, СМТ БIЛОВОДСЬК, Бiловодський, 

Луганська область, 92800, Україна;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03562997;
1.5. Міжміський код та телефон: (06466) 2-00-24;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АОО 339094;
1.7. Дата державної реєстрації: 12.08.1998 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.oaosxt.patprom.com.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 2567,3 2865,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2346,4 2519,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 186,2 280,6
Сумарна дебіторська заборгованість 31,5 57,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,2 8,3
Власний капітал 2342,2 2646,8
Статутний капітал 39,5 39,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -611,2 -306,6

Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 225,1 219
Чистий прибуток (збиток) -304,6 -306,6
Вартість чистих активів 2953,5 3194,6

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Вищий орган управління – загальні збори акціонерів. Виконавчий орган – Правління. Інші 

органи управління-Наглядова рада, Ревізійна комісія.
Інформація про посадових осіб емітента
Голова Правлiння - Зiночкiн Сергiй Павлович;
Член Правлiння, головний бухгалтер - Добрицька Галина Григорiївна
Член Правлiння - Бородiн Андрiй Вiкторович;
Член Правлiння - Добрицький Олександр Сергiйович;
Член Правлiння - Капша Iван Васильович;
Член Правлiння - Данiленко Юрiй Iванович;
Член Правлiння - Передеря Анатолiй Iванович;
Голова Наглядової ради - Муратов Вадим Олександрович;
Член Наглядової ради - Курко Євгенiя Олексiївна;
Член Наглядової ради - Прищепа Федiр Трофимович;
Член Наглядової ради - Ткаченко Олександр Михайлович;
Член Наглядової ради - Матвєєв Валерiй Олександрович;
Голова Ревiзiйної комiсiї - Чубань Зоя Iванiвна;
Член Ревізійної комісії - Іщенко Любов Миколаївна.
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Запаси 880 835
Сумарна дебіторська заборгованість 501 282
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 3
Власний капітал 2089 925
Статутний капітал 1856 1856
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2921 -4085
Довгострокові зобов'язання 48 70
Поточні зобов'язання 932 1737
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,71 0,02
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,71 0,02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 742546 7425246
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів 925 769
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента
Товариство має органи управління, передбачені діючим законодавством. Вищий орган 

– загальні збори акціонерів, колегіальний виконавчий орган – правління, наглядову раду та 
ревізійну комісію.

Інформація про посадових осіб емітента:
Голова Правління - Поляков Сергiй Павлович;
Член правлiння - Меньшиков Георгiй Лазаревич;
Член правлiння - Сiлiвончик Тетяна Тимофiївна;
Член Наглядової ради - Шпаковський Андрій Юрійович;
Головний бухгалтер, член правлiння - Гусак Наталiя Миколаївна;
Голова Наглядової ради - Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромекспорт 

2009»; Представник юридичної особи - Шамшин Роман Євгенович.
Член Наглядової ради - Чуваков Леонiд Васильович;
Член Наглядової ради – Калашнікова Людмила Олександрівна;
Член Наглядової ради - Товариcтво з обмеженою відповідальністю «Агропромекспорт 

2009»; Представник юридичної особи Михайловська Олена Геннадіївна.
Член Наглядової ради - Копатько Валентина Миколаївна;
Голова Ревізійної комісії - Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромекспорт 

2009»; Представник юридичної особи - Тіунова Тетяна Юріївна.
Член Ревізійної комісії - Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромекспорт 

2009»; Представник юридичної особи - Куксова Наталія Володимирівна.
Член Ревізійної комісії - Гулькова Ольга Миколаївна;
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-

міру часток, паїв)
Юридичні особи:
Регiональне вiддiлення ФДМУ в Луганськiй областi (код за ЄДРПОУ 13398498), місцезна-

ходження: площа Героїв Великої Вiтчизняної вiйни, 3а, м. Луганськ, Засновнику належить 0% 
від загальної кількості акцій.

Фізичні особи: немає
4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 21.07.2011 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 23/12/1/11, 

Свідоцтво видане Луганським ТУ НКЦПФР, код цінного папера: UA4000126296, тип цінного папера 
– акція, форма існування: безокументарна, форма випуску: Іменні, прості номінальною вартістю 
0,25 грн. у кількості 7425246 штук, загальною номінальною вартістю 1856311,5 грн., що складає 
100% у статутному капіталі. Торгiвля цiнними паперами ПАТ на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках 
не здiйснювалась.У звiтному роцi додаткового випуску акцiй не було. Власнi акцiї не викупались. 
Цiннi папери ПАТ не включенi до лiстингу, договорiв на котировку листа не укладалось.

Процентні облігації, дисконтні облігації, Цільові (безпроцентні) облігації, похідні цінні па-
пери інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації у звітному році не випускались.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

У звітному році особа, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депози-
тарній системі не змінювалась.

6. Інформація про загальні збори
У звітному році проведені чергові загальні збори акціонерів 30.04.2012 р. Кворум зборів: 

65,976% до загальної кількості голосів. Позачергові загальні збори не проводились у зв’язку 
з відсутністю підстав.

7. Інформація про дивіденди
За результатами роботи у 2011 році дивіденди не нараховувались і не виплачувались на 

підставі рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2012 р. За результатами роботи у 2012 
році на дату подання звіту загальні збори не проводились і рішення про виплату дивідендів 
не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі-

тента:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ - 

37912458), Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Корольова, б. 33, оф. 111-А. Аудиторська 
фірма має Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово 
надають аудиторські послуги № 4499, яке видано: Аудиторською Палатою України 22.12.2011 
року. Контактний телефон: (095) 220-38-78.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
На думку аудиторів, фінансові звіти Публічного акціонерного товариства «Племінне пта-

хогосподарство «Комунарське» не відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан підприємства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові ре-
зультати за рік, що минув на зазначену дату і складені з порушенням вимог, встановлених 
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Не змінюючи своєї думки аудитори звертають увагу на той факт, що протягом року на 
підприємстві, у ряді випадків, мало місто застосування некоректних бухгалтерських записів.

На думку аудиторів вартість чистих активів підприємства відповідає вимогам частині тре-
тій статті 155 Цивільного Кодексу України. Станом на 31 грудня 2012 року вартість чистих 
активів на підприємстві складає 2089,0 тис. грн.

Згідно МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 
містять перевірену аудитором фінансову звітність» аудитор не несе відповідальності за 
з’ясування того, викладена інша інформація належним чином чи ні. Суттєвих невідповіднос-
тей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 
емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не виявлено.

Протягом року вимоги, встановлені Розділом XIII «Значні правочини та правочини щодо 
вчинення яких є заінтересованість» Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 верес-
ня 2008 року N 514-VI (із змінами і доповненнями) емітентом дотримуються.

На думку аудитора стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього ауди-
ту не відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Директор ТОВ Аудиторська фірма «ВОСТОК-АУДИТ»
сертифікат аудитора серії А № 004994 Л. В. Ядикіна

Аудитор Сертифікат серія А № 004364 Т. Ю. Багрянцева
09.03.13 року.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
23.04.2013 р.

Річна інформація розміщена на сторінці http://www.komunarske.pat.ua 25.04.2013 р.
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Поляков Сергiй Павлович

Річна інформація емітента 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIЛЬГОСПТЕХНIКА»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIЛЬГОСП ТЕХНIКА»;
1.2. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: ВУЛ. ГУНЬЯНА, 51, СМТ БIЛОВОДСЬК, Бiловодський, 

Луганська область, 92800, Україна;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03562997;
1.5. Міжміський код та телефон: (06466) 2-00-24;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АОО 339094;
1.7. Дата державної реєстрації: 12.08.1998 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.oaosxt.patprom.com.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 2567,3 2865,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2346,4 2519,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 186,2 280,6
Сумарна дебіторська заборгованість 31,5 57,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,2 8,3
Власний капітал 2342,2 2646,8
Статутний капітал 39,5 39,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -611,2 -306,6

Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 225,1 219
Чистий прибуток (збиток) -304,6 -306,6
Вартість чистих активів 2953,5 3194,6

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Вищий орган управління – загальні збори акціонерів. Виконавчий орган – Правління. Інші 

органи управління-Наглядова рада, Ревізійна комісія.
Інформація про посадових осіб емітента
Голова Правлiння - Зiночкiн Сергiй Павлович;
Член Правлiння, головний бухгалтер - Добрицька Галина Григорiївна
Член Правлiння - Бородiн Андрiй Вiкторович;
Член Правлiння - Добрицький Олександр Сергiйович;
Член Правлiння - Капша Iван Васильович;
Член Правлiння - Данiленко Юрiй Iванович;
Член Правлiння - Передеря Анатолiй Iванович;
Голова Наглядової ради - Муратов Вадим Олександрович;
Член Наглядової ради - Курко Євгенiя Олексiївна;
Член Наглядової ради - Прищепа Федiр Трофимович;
Член Наглядової ради - Ткаченко Олександр Михайлович;
Член Наглядової ради - Матвєєв Валерiй Олександрович;
Голова Ревiзiйної комiсiї - Чубань Зоя Iванiвна;
Член Ревізійної комісії - Іщенко Любов Миколаївна.

Річна інформація емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬКСОРТНАСIННЄОВОЧ»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬКСОРТ-

НАСIННЄОВОЧ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: Поштова, 26, м. Лугнаськ, Луганська область, 91055, Україна;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00492115;
1.5. Міжміський код та телефон: (0642) 93-75-48;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 611286;
1.7. Дата державної реєстрації: 22.07.1998 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.lugsemovosh.lg.ua/
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний 2012 р. попередній 2011 р.
Усього активів 432 539
Основні засоби (за залишковою вартістю) 91 68
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 273 285
Сумарна дебіторська заборгованість 12 11
Грошові кошти та їх еквіваленти 46 159
Власний капітал 404 509
Статутний капітал 772 772
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -368 -263
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3 2
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15442820 15442820
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів 569 679,9
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента: Вищий орган управління – Загальні збори акціоне-
рів. Органи управління-одноосібний орган управління-директор, Наглядова рада, Ревізійна комісія.

Інформація про посадових осіб емітента
Директор - Волошин Сергій Борисович;
Головний бухгалтер - Ушак Олена Миколаївна;
Голова Наглядової ради - Ганніч Костянтин Олександрович;
Член Наглядової ради - Савченко Ганна Iванiвна;
Член Наглядової ради - Ткаченко Галина Юрiївна;
Член Наглядової ради - Тимченко Микола Васильович;
Член Наглядової ради - Лiтвак Лiлiя Юрiївна;
Голова Ревiзiйної комiсiї - Редько Світлана Вячеславівна;
Член Ревізійної комісії - Третьяченко Віра Іванівна;
Член Ревізійної комісії - Фісько Олександр Анатолійович;
Член Наглядової ради - Кузьміна Катерина Данилівна/
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру час-

ток, паїв): Юридичні особи: Регіональне відділення Фонду державного майна України в Луганській 
області (код за ЄДРПОУ 13398498), місцезнаходження: площа Героїв Великої вітчизняної війни, 3, 
м. Луганськ, Луганська обл., Україна, 91055. Засновнику належить 0% від загальної кількості акцій.

Фізичні особи: не має.
4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 14.05.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

10/12/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Луганське ТУ ДКЦПФР, код цінного папера 
- UA4000067482, тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма іс-
нування та форма випуску - Бездокументарні іменні, номінальна вартість- 0,05 грн. у кіль-
кості 15442820 штук, загальною номінальною вартістю 772141 грн., що складає 100% у 
статутному капіталі. Торгiвля цiнними паперами ПАТ на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не 
здiйснювалась.У звiтному роцi додаткового випуску акцiй не було. Власнi акцiї не викупались. 
Цiннi папери ПАТ не уключенi до лiстингу, договорiв на котировку листа не укладалось.

Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації, інші цінні папери, 
випуск яких підлягає реєстрації, похідні цінні папери у звітному році не випускались.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

У звітному році зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі не відбувалось

6. Інформація про загальні збори
У звітному році відбулись чергові загальні збори акціонерів. Дата проведення: 20.04.2012 

року. Кворум зборів: 62,7% до загальної кількості голосів.
Пропозицiї щодо порядку денного надавала Наглядова рада Товариства. Фiзичнi особи-

акцiонери не подавали пропозицiї щодо порядку денного. У звiтному роцi позачергових за-

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-
міру часток, паїв)

Юридичні особи: Регiональне вiддiлення ФДМУ в Луганськiй областi. (код за ЄДРПОУ 
13398498), місцезнаходження: площа Героїв Великої Вiтчизняної вiйни, 3, м. Луганськ, Луган-
ська обл., 91000. Засновнику належить 0% від загальної кількості акцій.

Фізичні особи: не має.
4. Інформація про цінні папери емітента

Випуски акцій, процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації, по-
хідні цінні папери, інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації емітентом не випускались.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Товариством не укладений договір з особою, яка веде облік прав власності на цінні папери.
6. Інформація про загальні збори

У звітному році загальні збори емітентом не проводились у зв’язку з тим, що випуск акцій 
не зареєстрований.

7. Інформація про дивіденди
Дивіденди не нараховувались і не виплачувались у зв’язку із збитковою діяльністю.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ - 

37912458. Місцезнаходження: Корольова, буд. 33, оф. 111-а, м. Луганськ, 91000. Аудиторська 
фірма «Восток-Аудит» діє на підставі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів №4499, яке видане за рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22 груд-
ня 2011 року. Контактний телефон: (095) 220-38-78.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Відповідальність аудитора.
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів аудиту. Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандар-
тів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) 
Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стан¬дартів аудиту рішен-
ням Аудиторської палати України №122-2 від 31 березня 2011 року. Ці стандарти вимагають до-
тримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки 
для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

У зв’язку з питаннями, описаними у параграфі «Підстава для відмови від висловлення 
думки», ми не мали можливості отримати достатні і належні аудиторські докази, що форму-
вали б підставу для аудиторської думки.

Підстава для відмови від висловлення думки.
Управлінський персонал ВАТ «Сільгосптехніка» не надав нам необхідні письмові запев-

нення, зокрема, щодо прийняття відповідальності за складання фінансової звітності, щодо 
надання усієї доречної інформації та повноти відображення операцій у фінансовій звітності. 
Це обумовило неможливість отримати належні та прийнятні аудиторські докази. Можливий 
вплив на фінансову звітність цієї нездатності не обмежується конкретними елементами, ра-
хунками або статтями фінансової звітності, тому є всеохоплюючим.

Відмова від висловлення думки
У зв’язку із значущістю питань, описаних у параграфі «Підстава для відмови від вислов-

лення думки», ми не мали можливості отримати достатні і належні аудиторські докази, що 
формували б підставу для висловлення аудиторської думки. Відповідно ми не висловлюємо 
думку щодо фінансової звітності ВАТ «Сільгосптехніка» станом на 31.12.2012 року.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів.
В даному параграфі ми висловлюємо думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання 

якої обумовлено вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
- Розрахунок вартості чистих активів ВАТ «Сільгосптехніка» виконано з Методичними реко-

мендаціями по визначенню розміру чистих активів, затвердженими рішенням ДКЦПФР №485 від 
17.11.2004 року, з метою контролю дотримання законодавчих вимог щодо вартості чистих активів 
господарського товариства. В результаті розрахункова вартість чистих активів товариства дорівнює 
розміру власного капіталу 2342,2 тис. грн., тобто вартість чистих активів ВАТ «Сільгосптехніка» є 
більшою за розміру статутного фонду товариства, який складає 39,5 тис. грн. Отже вимоги ч.3 ст. 
155 Цивільного кодексу України, щодо вартості чистих активів акціонерного товариства виконуються.

- Згідно МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що міс-
тять перевірену аудитором фінансову звітність» аудитор не несе відповідальності за з’ясування 
того, викладена інша інформація належним чином чи ні. Суттєвих невідповідностей між фі-
нансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом 
цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю в цілому не виявлено.

- В рамках проведеного аудиту ми не отримали інформації щодо здійснення Товариством 
значних правочинів, тому ми не висловлюємо думку з цього питання.

- Управління ВАТ «Сільгосптехніка» здійснюється на засадах, визначених Статутом товари-
ства, з урахуванням положень діючого законодавства. Служби внутрішнього аудиту в товари-
стві не створювалося. Ми не мали можливості дослідити весь обсяг документів щодо функці-
онування системи корпоративного управління, тому не висловлюємо думку з цього приводу.

- Під час аудиту аудитори не отримали доказів стосовно суттєвого викривлення фінансо-
вої звітності товариства внаслідок шахрайства. Проте через властиві обмеження аудиту існує 
неминучий ризик того, що деякі викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у 
тому разі, якщо аудит належно спланований і виконується відповідно до МСА.

Директор ТОВ «Аудиторська фірма «Восток-Аудит» Ядикіна Лідія Володимирівна, 
сертифікат аудитора серії «А» № 004994 18.04.2013 року

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
23.04.2013 р.

Річна інформація розміщена в мережі Інтернет на сторінці www.oaosxt.patprom.com 
25.04.2013 р.

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Зiночкiн Сергiй Павлович
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гальних зборiв не вiдбувалося у зв’язку з вiдсутнiстю пiдстав.
7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплату дивідендів не при-
ймалось у зв’язку із збитковою діяльністю Товариства.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ - 

37912458), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Міс-
цезнаходження: вул. Корольова, б. 33, оф. 111-А, м. Луганськ, Луганська область, 91000. Сві-
доцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 4499 яке видане на підставі 
рішення Аудиторської палати України від 22 грудня 2011 р. № 244/4. Контактний телефон: 
(095) 220-38-78, факс: д/н. Основний вид діяльності: аудиторськi послуги.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
На думку аудиторів, за винятком підтверджень в інвентаризаційних описах по кількості 

запасів та необоротних активів, оскільки проведення інвентаризації передувало призначенню 
мене аудитором товариства, фінансові звіти справедливо і достовірно відображають фінан-
совий стан підприємства ПАТ «Луганськсортнасіннєовоч» станом на 31 грудня 2012 року, 
його фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату і складені у відповідності до ви-
мог, встановлених міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, прийнятими в Україні.

На думку аудиторів вартість чистих активів підприємства не відповідає вимогам частині 
третій статті 155 Цивільного Кодексу України. Станом на 31 грудня 2012 року вартість чистих 

активів на підприємстві складає 404,0 тис. грн.
Згідно МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 

містять перевірену аудитором фінансову звітність» аудитор не несе відповідальності за 
з’ясування того, викладена інша інформація належним чином чи ні. Суттєвих невідповіднос-
тей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 
емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не виявлено.

Протягом року вимоги, встановлені Розділом XIII «Значні правочини та про вичини щодо 
вчинення яких є заінтересованість» Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 верес-
ня 2008 року N 514-VI (із змінами і доповненнями) емітентом дотримуються.

На думку аудитора стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього ауди-
ту відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

23.04.2013 р.
Річна інформація розміщена на сторінці www.lugsemovosh.lg.ua в мережі Інтернет 

25.04.2013 р.
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Волошин Сергій Борисович

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД 
«АНТЕНА»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство завод «Антена»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14262413;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: http://antena.chv.ua/index.php?id=70.
ЗАТ «Антена»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БIЛОВОДСЬКАГРОПОСТАЧ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БIЛОВОДСЬК-
АГРОПОСТАЧ»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00902903;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: www.bil-agropostach.prat.ua; www.stockmarket.gov.ua.
ПАТ «БIЛОВОДСЬКАГРОПОСТАЧ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОС-
ТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 35389230;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: www.vsk.prat.ua; stockmarket.gov.ua.
ПрАТ «ВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛОКОМОТИВ-РЕСУРС»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОКО-
МОТИВ-РЕСУРС»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 13394822;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: www.lokomotiv.prat.ua; www.stockmarket.gov.ua.
ПрАТ «ЛОКОМОТИВ-РЕСУРС»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАН-
СЬКА ОБЛАСНА ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 32864358;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: www. lotv.lg.ua; www.stockmarket.gov.ua.
ПрАТ «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВАТІВ-
СЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 02470845;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: www.atzvit.narod.ru/company/a02470845; www.stockmarket.gov.ua.
ПрАТ «СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ»
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гальних зборiв не вiдбувалося у зв’язку з вiдсутнiстю пiдстав.
7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплату дивідендів не при-
ймалось у зв’язку із збитковою діяльністю Товариства.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ - 

37912458), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Міс-
цезнаходження: вул. Корольова, б. 33, оф. 111-А, м. Луганськ, Луганська область, 91000. Сві-
доцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 4499 яке видане на підставі 
рішення Аудиторської палати України від 22 грудня 2011 р. № 244/4. Контактний телефон: 
(095) 220-38-78, факс: д/н. Основний вид діяльності: аудиторськi послуги.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
На думку аудиторів, за винятком підтверджень в інвентаризаційних описах по кількості 

запасів та необоротних активів, оскільки проведення інвентаризації передувало призначенню 
мене аудитором товариства, фінансові звіти справедливо і достовірно відображають фінан-
совий стан підприємства ПАТ «Луганськсортнасіннєовоч» станом на 31 грудня 2012 року, 
його фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату і складені у відповідності до ви-
мог, встановлених міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, прийнятими в Україні.

На думку аудиторів вартість чистих активів підприємства не відповідає вимогам частині 
третій статті 155 Цивільного Кодексу України. Станом на 31 грудня 2012 року вартість чистих 

активів на підприємстві складає 404,0 тис. грн.
Згідно МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 

містять перевірену аудитором фінансову звітність» аудитор не несе відповідальності за 
з’ясування того, викладена інша інформація належним чином чи ні. Суттєвих невідповіднос-
тей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 
емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не виявлено.

Протягом року вимоги, встановлені Розділом XIII «Значні правочини та про вичини щодо 
вчинення яких є заінтересованість» Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 верес-
ня 2008 року N 514-VI (із змінами і доповненнями) емітентом дотримуються.

На думку аудитора стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього ауди-
ту відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

23.04.2013 р.
Річна інформація розміщена на сторінці www.lugsemovosh.lg.ua в мережі Інтернет 

25.04.2013 р.
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Волошин Сергій Борисович

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД 
«АНТЕНА»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство завод «Антена»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14262413;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: http://antena.chv.ua/index.php?id=70.
ЗАТ «Антена»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БIЛОВОДСЬКАГРОПОСТАЧ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БIЛОВОДСЬК-
АГРОПОСТАЧ»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00902903;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: www.bil-agropostach.prat.ua; www.stockmarket.gov.ua.
ПАТ «БIЛОВОДСЬКАГРОПОСТАЧ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОС-
ТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 35389230;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: www.vsk.prat.ua; stockmarket.gov.ua.
ПрАТ «ВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛОКОМОТИВ-РЕСУРС»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОКО-
МОТИВ-РЕСУРС»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 13394822;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: www.lokomotiv.prat.ua; www.stockmarket.gov.ua.
ПрАТ «ЛОКОМОТИВ-РЕСУРС»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАН-
СЬКА ОБЛАСНА ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 32864358;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: www. lotv.lg.ua; www.stockmarket.gov.ua.
ПрАТ «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВАТІВ-
СЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 02470845;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: www.atzvit.narod.ru/company/a02470845; www.stockmarket.gov.ua.
ПрАТ «СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ»

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЛУГАНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД»;

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: Кiрова, 3, м. Луганськ, Луганська область, 91019, Україна;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00383975;
1.5. Міжміський код та телефон: (0642) 93-16-05;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 749380;
1.7. Дата державної реєстрації: 14.11.1995 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.pyv-zavod.pat.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва 

(тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 9582,4 11143,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8593,5 9394,3
Довгострокові фінансові інвестиції 3,9 3,9
Запаси 306,9 253,4
Сумарна дебіторська заборгованість 87 278,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,5 1,1
Власний капітал -1044,1 464,2
Статутний капітал 1969,4 1969,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8116 -6607,7
Довгострокові зобов’язання 8396,6 8398,6
Поточні зобов’язання 2229,9 2281,1
Чистий прибуток (збиток) -1508,3 -1813
Вартість чистих активів -1044,1 464,2

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента: Вищий орган - загальні збори акціонерів. То-

вариство має одноосібний орган управління Генеральний директор, Наглядову раду у кількості 
3-х осіб. Загальні збори акціонерів прийняли рішення Ревізійну комісію не обирати, доручити 
незалежному аудитору (аудиторській фірмі) проводити щорічні аудиторські перевірки з метою 
підтвердження річної фінансової звітності.

Інформація про посадових осіб емітента:
Генеральний директор - Лаврiченко Вiктор Микитович;
Голова Наглядової ради - ТОВ «Емпорiум Л»; Представник юридичної особи - Острогляд 

Сергiй Миколайович;
Член Наглядової ради - Євсюкова Ольга Сергiївна;
Головний бухгалтер - Сидоренко Тетяна Миколаївна.
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-

міру часток, паїв): Юридичні особи: Регiональне вiддiлення фонду державного майна Украї-
ни в Луганськiй областi (код за ЄДРПОУ 13398498), місцезнаходження: площа Героїв Великої 
Вiтчизняної вiйни,3, м. Луганськ, Луганська обл., 91055. Засновнику 0% від загальної кіль-
кості акцій. Фізичні особи: не має

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій:
Випуск зареєстровано 15.07.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 538/1/10, 

орган, що зареєстрував випуск - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України, 
код цінного папера - UA4000083471, тип цінного папера – акції прості іменні, форма існування 
- бездокументарна, форма випуску – Іменні бездокументарні, номінальною вартістю 5 грн. у кіль-
кості 393874 штук, загальною номінальною вартістю 1969370 грн., що складає 100% у статутному 
капіталі. Протягом звiтного року додаткового випуску цiнних паперiв не вiдбулось. Випуск iнших 
цiнних паперiв не реєструвався, викуп власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювався. 
Торгiвля цiнними паперами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась. Цiннi па-
пери ПАТ не уключенi до лiстингу, договорiв на котировку листа не укладалось.

Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації, інші цінні па-
пери, випуск яких підлягає реєстрації, похідні цінні папери у звітному році не випускались.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

У звітному році особа, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депози-
тарній системі України не змінювалась.

6. Інформація про загальні збори
У звітному році були проведені чергові загальні збори акціонерів. Дата проведення: 

24.04.2012 року. Кворум зборів: 91,492% до загальної кількості голосів. Пропозицiї щодо 
порядку денного надавала Наглядова рада. Фiзичнi особи та юридичнi особи-акцiонери не 

подавали пропозицiї щодо порядку денного. У звiтному роцi позачергових загальних зборiв 
не вiдбувалося у зв’язку з вiдсутнiстю пiдстав.

7. Інформація про дивіденди
Дивіденди у звітному році не нараховувались і не виплачувались у зв’язку із збитковою 

діяльністю.
8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 

- 37912458). Місцезнаходження: вул. Корольова, б. 33, оф. 111-А, м. Луганськ, 91000. Свідо-
цтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 4499, яке видане на підставі 
рішення Аудиторської палати України від 22 грудня 2011 р. № 244/4.

Контактний телефон: (095) 220-38-78.
Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.
Відповідальністю аудиторів є надання висновку щодо цих фінансових звітів на осно-

ві результатів аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка проведена у відповідності до 
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що 
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від про-
фесійного судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викрив-
лень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, 
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовір-
ного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які від-
повідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної 
облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та 
загального представлення фінансових звітів.

Під час перевірки використані: установчі документи, фінансова звітність, головна книга, 
журнали ордера, первинні документи.

Суттєвість з замовником не обумовлювалась, рівень її визначався по виявленим відхи-
ленням окремих показників фінансової звітності та професійної думки аудиторів.

Ми не змогли спостерігали за інвентаризацією наявних основних засобів та запасів і 
підтвердити дебіторську заборгованість та кредиторську заборгованість через обмеження 
компанією обсягу нашої роботи.

Висновок:
Унаслідок суттєвості питань, про які йдеться в попередньому параграфі, ми не вислов-

люємо думки щодо фінансових звітів ПАТ «Луганський пивоварний завод» станом на 31 
грудня 2012 року.

Не змінюючи своєї думки аудитор звертає увагу на той факт, що станом на 31 грудня 2012 
року власний капітал підприємства має від’ємне значення. Ці обставини породжують значні 
сумніви у здатності підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

На думку аудитора вартість чистих активів підприємства не відповідає вимогам частині 
третій статті 155 Цивільного Кодексу України. Станом на 31 грудня 2012 року вартість чистих 
активів на підприємстві складає від’ємне значення -1044,1 тис. грн.

Згідно МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 
перевірену аудитором фінансову звітність» аудитор не несе відповідальності за з’ясування того, 
викладена інша інформація належним чином чи ні. Аудитор не може висловити думки щодо сут-
тєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, 
що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Протягом року вимоги, встановлені Розділом XIII «Значні правочини та про вичини щодо 
вчинення яких є заінтересованість» Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 ве-
ресня 2008 року N 514-VI (із змінами і доповненнями) емітентом дотримуються.

На думку аудитора стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього ау-
диту не відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Аудитор Сертифікат серія А № 004364 Т. Ю. Багрянцева
Директор ТОВ Аудиторська фірма «ВОСТОК-АУДИТ»
сертифікат аудитора серії А № 004994 Л. В. Ядикіна

23.04.13 року.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

23.04.2013 р.
Річна інформація розміщена на сторінці www.pyv-zavod.pat.ua в мережі Інтернет 

25.04.2013 р.
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Лаврiченко Вiктор Микитович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «СІЛЬ-
ГОСПДЕТАЛЬ», ЄДРПОУ: 32401898, місцезнаходження: 95047, м. Сімферополь, вул. Вузло-
ва, буд. 8/5; Тел./факс: (0652) 48-14-79; E-mail: ssm@selmash.strace.net; Адреса сторінки в мережі 
Інтернет – selhozdetal.pat.ua; Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Дата вчинення дії: 20.04.2013 р. Текст Повідомлення: Посадова особа Член Наглядової 
ради Волін Ілля Борисович (не надано згоди фiзичної особи про розкриття паспортних да-
них) звiльнений 20.04.2013 р. за Рішенням Загальних зборів Товариства (протокол № 1 від 
20.04.2013 р.). Володіє часткою в статутному фонді емітента 2,425 %. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді 10 років. Нікого не призначено 
замість звільненої особи, тому що згідно з Рішенням Загальних зборів акціонерів та Статуту 
Товариства кількість членів Наглядової ради зменшено до трьох осіб.

Посадова особа Член Наглядової ради Туманов Анатолій Юхимович (не надано згоди фiзичної 

особи про розкриття паспортних даних) звiльнений 20.04.2013 р. за Рішенням Загальних зборів То-
вариства (протокол № 1 від 20.04.2013 р.). Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,01 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді 10 років. Нікого 
не призначено замість звільненої особи, тому що згідно з Рішенням Загальних зборів акціонерів та 
Статуту Товариства кількість членів Наглядової ради зменшено до трьох осіб.

Посадова особа Член ревізійної комісії Трифонова Олена Михайлівна (не надано згоди 
фiзичної особи про розкриття паспортних даних) звiльнена 20.04.2013 р. за Рішенням Загальних 
зборів Товариства (протокол № 1 від 20.04.2013 р.). Володіє часткою в статутному фонді емітента 
0,01 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді 5 
років. Нікого не призначено замість звільненої особи, тому що згідно з Рішенням Загальних зборів 
акціонерів та Статуту Товариства кількість членів ревізійної комісії зменшено до двох осіб.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Директор Малишев Валерій Володимирович



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИ-
ДНІПРОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Приднiпровский 

ремонтно-механiчний завод»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: Дніпропетровська обл., Самарський р-н, 49127, м. 

Днiпропетровськ, вул. Гаванська, 8;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01528536;
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (0562) 36-67-23;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А 01 061433;
1.7. Дата державної реєстрації: 11.04.1997 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.prmz.in.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 84068 72260
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11726 7594
Довгострокові фінансові інвестиції 281 281
Запаси 58657 53905
Сумарна дебіторська заборгованість 13117 9258
Грошові кошти та їх еквіваленти 36 1
Власний капітал 16073 16274
Статутний капітал 1284 1284
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1751 1567
Довгострокові зобов’язання 29385 17734
Поточні зобов’язання 38610 38252
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.03912 0.08739
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0.03912 0.08739

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5137880.00000000 5137880.00000000
Вартість чистих активів 16073 16274

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління емітента є: Правління: Голова - Кожевнiков Олександр Володимирович, 

Заступник голови - Прилуцький Дмитро Петрович, Члени правління: Головний бухгалтер - Ни-
китенко Свiтлана Володимирiвна, Федько Андрiй Михайлович, Васильчук Дмитро Олексiйович, 
Наглядова рада: Голова - Дробот Дмитро Павлович, Члени - Алексєєва Тетяна Миколаївна, Ган-
дзенко Григорiй Дмитрович, Ревізійна комісія: Голова - Головко Олександр Михайлович, Член 
комiсiї - Бухтiярова Надiя Iванiвна, Член ревiзiйної комiсiї - Карпенко Наталiя Анатолiiвна.

Засновник емітента - Держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифікації, на 
звітну дату акціями не володіє.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції прості іменні документарні номінальною вартістю 0.25 грн. в кількість - 5137880 

шт., загальна вартість - 1284470.00 грн.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України - Не змінювалася.
6. Інформація про загальні збори

Чергові збори, 27.04.12 р. Питання порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови 
та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства. 2. Звiт правлiння про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк та свою дiяльнiсть, визна-
чення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. 3. Звiт наглядової ради. 4. Звiт ревiзiйної 
комiсiї. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту Правлiння, 
звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї. 7. Затвердження 
рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк. 8. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 
пiдсумками роботи 2011 року. 9. Про затвердження значних правочинiв.

Позачергові збори, згiдно з ч.5 ст. 47 Закону України Про акцiонернi товариства, 25.07.12 
р. Питання порядку денного: 1. Про затвердження правочину з вiдчуження нерухомого май-
на, яке не приймає безпосередньої участi у виробничому процесi ПАТ «ПРМЗ». 2. Про надан-
ня згоди на заставу строком на 60 мiсяцiв рухомого та нерухомого майна, що належить ПАТ 
«ПРМЗ» у якостi забезпечення кредиту.

7. Інформація про дивіденди
За звітній та попередній звітний період дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудит проводився з 21.02.13 р. по 20.04.13 р. приватним підприємством «Аудиторською фір-

мою «Аудит-Респект-Консалтинг» (свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, які одноосібно надають аудиторські послуги, №3315 видане рішенням Аудиторської 
палати від 29.01.04 №131, чинне до 18.12.13., 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 
вул. Леваневського, 1/2, тел. (0569) 31-43-13, 7-54-36, www.afark.com.ua) на підставі договору від 
26 грудня 2012 р. № 22. На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх сут-
тєвих аспектах, фінансовий стан ПАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РЕМОНТНО – МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 
станом на 31 грудня 2012 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчив-
ся на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, вартість чистих 
активів Товариства на 31 грудня 2012 р. відповідає вимогам частині третій статті 155 Цивільного 
кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435 –IV. Аулитором не виявлено суттєвих невідповід-
ностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 
емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю Розбіжності 
між формами, складеними за П(с)БО та МСФЗ не містять різниць якісних характеристик наданої 
фінансової інформації, а лише різниці у назві відповідних строк звітів. Аудитор підтверджує, що 
виконання значних правочинів, розкритих в розділі 12 «Опис бізнесу» Річної інформації емітента 
цінних паперів за 2012 р. та які мали місце протягом звітного періоду, відповідає Закону, Статуту 
Товариства та прийнятим рішенням акціонерів; інформація про стан корпоративного управління 
товариства є достовірною та відображає дійсний стан корпоративного управління та відповідає 
вимогам Законнодавства, Статуту Товариства. Аудитором виконані необхідні процедури оцінки 
ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності, в тому числі в наслідок шахрайства.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 23.04.2013 

р., річна інформація в мережі Інтернет розміщена на сторінці www.prmz.in.ua, 24.04.2013 р.
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правлiння Кожевнiков Олександр Володимирович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕРДЛОВ-
СЬКЕ РАЙОННЕ ПIДПРИЄМСТВО МАТЕРIАЛЬНО-

ТЕХНIЧНОГО I СЕРВIСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приват-

них (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕРДЛОВСЬКЕ 
РАЙОННЕ ПIДПРИЄМСТВО МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО I СЕРВIСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00902820;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 

www.rayagrotehservis.com; stockmarket.gov.ua.
ПрАТ «СВЕРДЛОВСЬКЕ РАЙОННЕ ПIДПРИЄМСТВО 

МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО I СЕРВIСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Бджолоагросервіс»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00693109;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: http://prat-bdgoly.orbita.dp.ua.
ПАТ «Бджолоагросервіс»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНРИБХОЛОД»

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «ПІВДЕНРИБХОЛОД»

2. Код ЄДРПОУ емітента: 33223835

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляторну 
річну інформацію: 

http://www.ratiolaw.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПІВДЕНРИБХОЛОД»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394



№80, 25 квітня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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Річна інформація емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИ-
ДНІПРОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Приднiпровский 

ремонтно-механiчний завод»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: Дніпропетровська обл., Самарський р-н, 49127, м. 

Днiпропетровськ, вул. Гаванська, 8;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01528536;
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (0562) 36-67-23;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А 01 061433;
1.7. Дата державної реєстрації: 11.04.1997 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.prmz.in.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів 84068 72260
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11726 7594
Довгострокові фінансові інвестиції 281 281
Запаси 58657 53905
Сумарна дебіторська заборгованість 13117 9258
Грошові кошти та їх еквіваленти 36 1
Власний капітал 16073 16274
Статутний капітал 1284 1284
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1751 1567
Довгострокові зобов’язання 29385 17734
Поточні зобов’язання 38610 38252
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.03912 0.08739
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0.03912 0.08739

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5137880.00000000 5137880.00000000
Вартість чистих активів 16073 16274

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління емітента є: Правління: Голова - Кожевнiков Олександр Володимирович, 

Заступник голови - Прилуцький Дмитро Петрович, Члени правління: Головний бухгалтер - Ни-
китенко Свiтлана Володимирiвна, Федько Андрiй Михайлович, Васильчук Дмитро Олексiйович, 
Наглядова рада: Голова - Дробот Дмитро Павлович, Члени - Алексєєва Тетяна Миколаївна, Ган-
дзенко Григорiй Дмитрович, Ревізійна комісія: Голова - Головко Олександр Михайлович, Член 
комiсiї - Бухтiярова Надiя Iванiвна, Член ревiзiйної комiсiї - Карпенко Наталiя Анатолiiвна.

Засновник емітента - Держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифікації, на 
звітну дату акціями не володіє.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції прості іменні документарні номінальною вартістю 0.25 грн. в кількість - 5137880 

шт., загальна вартість - 1284470.00 грн.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України - Не змінювалася.
6. Інформація про загальні збори

Чергові збори, 27.04.12 р. Питання порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови 
та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства. 2. Звiт правлiння про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк та свою дiяльнiсть, визна-
чення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. 3. Звiт наглядової ради. 4. Звiт ревiзiйної 
комiсiї. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту Правлiння, 
звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї. 7. Затвердження 
рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк. 8. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 
пiдсумками роботи 2011 року. 9. Про затвердження значних правочинiв.

Позачергові збори, згiдно з ч.5 ст. 47 Закону України Про акцiонернi товариства, 25.07.12 
р. Питання порядку денного: 1. Про затвердження правочину з вiдчуження нерухомого май-
на, яке не приймає безпосередньої участi у виробничому процесi ПАТ «ПРМЗ». 2. Про надан-
ня згоди на заставу строком на 60 мiсяцiв рухомого та нерухомого майна, що належить ПАТ 
«ПРМЗ» у якостi забезпечення кредиту.

7. Інформація про дивіденди
За звітній та попередній звітний період дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудит проводився з 21.02.13 р. по 20.04.13 р. приватним підприємством «Аудиторською фір-

мою «Аудит-Респект-Консалтинг» (свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, які одноосібно надають аудиторські послуги, №3315 видане рішенням Аудиторської 
палати від 29.01.04 №131, чинне до 18.12.13., 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 
вул. Леваневського, 1/2, тел. (0569) 31-43-13, 7-54-36, www.afark.com.ua) на підставі договору від 
26 грудня 2012 р. № 22. На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх сут-
тєвих аспектах, фінансовий стан ПАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РЕМОНТНО – МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 
станом на 31 грудня 2012 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчив-
ся на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, вартість чистих 
активів Товариства на 31 грудня 2012 р. відповідає вимогам частині третій статті 155 Цивільного 
кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435 –IV. Аулитором не виявлено суттєвих невідповід-
ностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 
емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю Розбіжності 
між формами, складеними за П(с)БО та МСФЗ не містять різниць якісних характеристик наданої 
фінансової інформації, а лише різниці у назві відповідних строк звітів. Аудитор підтверджує, що 
виконання значних правочинів, розкритих в розділі 12 «Опис бізнесу» Річної інформації емітента 
цінних паперів за 2012 р. та які мали місце протягом звітного періоду, відповідає Закону, Статуту 
Товариства та прийнятим рішенням акціонерів; інформація про стан корпоративного управління 
товариства є достовірною та відображає дійсний стан корпоративного управління та відповідає 
вимогам Законнодавства, Статуту Товариства. Аудитором виконані необхідні процедури оцінки 
ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності, в тому числі в наслідок шахрайства.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 23.04.2013 

р., річна інформація в мережі Інтернет розміщена на сторінці www.prmz.in.ua, 24.04.2013 р.
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правлiння Кожевнiков Олександр Володимирович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕРДЛОВ-
СЬКЕ РАЙОННЕ ПIДПРИЄМСТВО МАТЕРIАЛЬНО-

ТЕХНIЧНОГО I СЕРВIСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приват-

них (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕРДЛОВСЬКЕ 
РАЙОННЕ ПIДПРИЄМСТВО МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО I СЕРВIСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00902820;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 

www.rayagrotehservis.com; stockmarket.gov.ua.
ПрАТ «СВЕРДЛОВСЬКЕ РАЙОННЕ ПIДПРИЄМСТВО 

МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО I СЕРВIСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Бджолоагросервіс»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00693109;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: http://prat-bdgoly.orbita.dp.ua.
ПАТ «Бджолоагросервіс»

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЛУБЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛIОРАТИВНА 
СТАНЦIЯ»;

1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акцiонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 37542 Полтавська область Лубенський с.Новаки д/н;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00703440;
1.5. Міжміський код та телефон: вiдсутнiй;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АГ №605937;
1.7. Дата державної реєстрації: 30.05.1996 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://00703440.smida.gov.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого 
підприємництва (тис. грн.)

Найменування
показника

період

звітний попередній

Усього активів   147.8   149.6

Основні засоби (за залишковою вартістю)   113.8   113.8

Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 

Запаси   33.4   35.1

Сумарна дебіторська заборгованість  --  -- 

Грошові кошти та їх еквіваленти  --    0.1

Власний капітал   137.2   137.1

Статутний капітал   54.9   54.9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    0.1  -- 

Довгострокові зобов’язання    7.3    7.3

Поточні зобов’язання    3.3    5.2

Чистий прибуток (збиток)    0.1    0.1

Вартість чистих активів   137.2   137.1

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган товариства - загальнi збори 

акцiонерiв товариства;
- наглядова рада, правлiння товариства та ревiзiйна комiсiя.
Інформація про посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента:
Директор Яджак Андрiй Миронович
Головний бухгалтер Олiйник Ганна Володимирiвна
Інформація про засновників емітента
Яджак Андрiй Миронович. Частка в статутному капiталi 74.899300000000%;
Яджак Костянтин Миронович. Частка в статутному капiталi 13.800800000000%;
Шинкаренко Михайло Васильович. Частка в статутному капiталi 11.299900000000%.
Юридична особа вiдсутня.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 

219647шт. Номiнал одного цiнного папера 0.25 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 
100.00%. д/н.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй 
системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося.

6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 10.04.2012 р.

7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку

На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава 
для висловлення умовно-позитивної думки» товариством фiнансова звiтнiсть складе-
на в своїй концептуальнiй основi вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодав-
ства України, нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та прийнятою 
облiковою полiтикою i точно, справедливо та достовiрно, в усiх аспектах, вiдображає його 
фiнансовий стан на дату складання звiтностi, а також результати дiяльностi за 2012 рiк 
згiдно з нормативними документами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та форму-
вання i подання звiтностi в Українi.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

розкрит 23.04.2013 р. На власному сайті Http://00703440.smida.gov.ua повний текст річної 
розкрит 23.04.2013 р.

10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та ви-

знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Найменування посади

Директор Яджак Андрiй Миронович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОПЕйСЬКИй СТРАХОВИй АЛЬЯНС»

Додаток 14
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому 

виданні) 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕйСЬКИй СТРАХОВИй АЛЬЯНС»
1.2. Організаційно-правова форма емітента:
акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
19411125 
1.4. Місцезнаходження емітента: 
04050, Київ, вул. Глибочицька, 3337
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 
Тел. (044) 2546300, факс (044) 2362212
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 
alliance@eia.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: www.eia.com.ua
1.8. Вид особливої інформації:
зміна складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення 
Черговими річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Європейський страхо-

вий альянс» (далі-Товариство), які відбулись 23.04.2013 року (Протокол №1 від 
23.04.2013 р.) було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб.

Акціонером, Компанією «LANIVET INVESTMENTS LIMITED», який володіє 92,348% 
статутного капіталу Товариства, було прийнято рішення про звільнення з посади чле-
на Ревізійної комісії Товариства Бондаренко Аллу Олегівну (паспорт громадянина Ро-
сійської Федерації 45 05 255329 виданий ВВС Обручевського району м. Москви 
19.03.2003 року Частки в статутному капіталі Товариства не має. Вказану посаду обі-
ймала з 19.04.2012 р. по 23.04.2013 р. 

Акціонером, Компанією «LANIVET INVESTMENTS LIMITED», який володіє 92,348% 
статутного капіталу Товариства, було прийнято рішення про призначення на посаду 
члена Ревізійної комісії Товариства Гущина Петра Олександровича (паспорт громадя-
нина Російської федерації 45 09 588896 виданий відділенням по району Останкіно 
ОУФМС Росії по м. Москві в СВАО 11.12.2008 року), без обмеження строку повнова-
жень Частки в статутному капіталі Товариства не має. Попередня посада, яку обі-
ймав — головний спеціаліст Департаменту корпоративної звітності закритого акціо-
нерного товариства «Національна Резервна Корпорація».

Всі призначені та звільнені посадові особи не мають непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини.

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

3.2. Голова Правління (підпис) М.В. Воронянська
М. П. 24.04.2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

№ 410»

Річна інформація емітента,  
який не здійснював публічне розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Кременчуцьке спеціалізоване підприємство № 410»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 01417280

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.k410.prat.in.ua

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 
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Додаток 43
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «ДТЕК 

Добропiльська ЦЗФ»
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 85000 Донецька область, м. Добропілля, вулиця 

Київська,будинок 1
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00176472

1.5. Міжміський код та телефон (06277)27494
1.6. Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію емітента 

А 01 № 352700

1.7. Дата державної реєстрації 19.04.2002
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.dtek.com/uk/ouroperations/coalproduction
andpreparation/dobropolskaya/papers_for_
shareholders

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 144525 125717
Основні засоби (за залишковою вартістю) 99413 75459
Довгострокові фінансові інвестиції     
Запаси 5918 9092
Сумарна дебіторська заборгованість 19412 17255
Грошові кошти та їх еквіваленти 234 123
Власний капітал 78260 66103
Статутний капітал 20777 20777
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18594 221
Довгострокові зобов'язання     
Поточні зобов'язання 51068 45561
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.15000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

0.15000000 0.00000000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8310768.00000000 8310768.00000000
Цінні папери власних випусків, 0     
викуплені протягом звітного періоду 0     
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

    

Вартість чистих активів 78260 66103

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
<Для акцiонерних товариств ця форма не заповнюється>
Інформація про посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента: 
Генеральний директор — Федоров Андрiй Володимирович ;
Член Наглядової ради — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК» 

(код 34225325);
Головний спецiалiст з облiку та звiтностi — Квик Тетяна Олексiївна ;
Член Наглядової ради — ДТЕК ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) (код 

174860);
Голова Наглядової ради — ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) (код 34334895);
Інформація про засновників емітента
Фiзичнi особи, не володiють 10 та бiльше акцiй емiтента. Частка в статутному капiталi 

0.000000000000%
Мiнiстерство вугiльної промисловостi (код за ЕДРПОУ 00032997) — 0.000000000000 %.
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції:
Дата реєстрації випуску — 28.05.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 

268/1/10, орган, що зареєстрував випуск — Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку, тип цінного паперу — Акція проста бездокументарна іменна, форма існування — Без-
документарні іменні, номінальна вартість — 0.250 грн., кількість — 83107680 шт., загальна 
номінальна вартість — 20776920.000 грн., частка у статутному капіталі 100.00%. Акцiї ПАТ в 
бiржових лiстингах не котуються, на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не обертаються. Намiру 
виходу на бiржовi торги немає.Рішення щодо випуску будь-яких інших цінних паперів не 
приймалось. Додаткової емісії акції не було.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

На чергових зборах акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення перевести випуск про-
стих іменних акцій у документарній формі в бездокументарну форму iснування та затверди-
ти рiшення про дематеріалізацію. Для обслуговування випуску акцiй Товариства обрати де-
позитарій — ПАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» з яким був укладений договір 
№ Е1328/11 вiд 29.08.2011 року. Повне найменування юридичної особи: Приватне акціонерне 
товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (код за ЕДРПОУ 35917889), місцез-
находження: Україна 04107 , м. Київ вул. Тропініна, 7-Г , ліцензія АВ498004, видана Держав-
ною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку від 19.11.2009 р. Згiдно договору 
№  Е1328/11 вiд 29.08.2011 року у звiтному роцi ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних 
паперів» надає емiтенту депозитарні послуги на фондовому ринку, послуги з обслуговування 
випуску цінних паперів, оформлення Глобального сертифікату (ведення емісійного рахунку 
емітента), надає інформацію щодо операцій емітента за рахунком у цінних паперах, підтри-

мує функціонування рахунку емітента у комп’ютеризованих системах обслуговування рахун-
ків у цінних паперах.

6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 25.04.2012року, кворум зборів — 60.09909.
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Основні відомості про аудиторську фірму:
Повна назва юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Макаудит-

сервіс»
Iдентифiкацiйний код: 21994619
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України : Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів ауди-
торської діяльності № 1988, видане рішенням АПУ від 23.02.2001 г. № 99 строком дії до 
23.12.2015 р. 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) від 10 березня 2013р. 
щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПІЛЬ-
СЬКА ЦЗФ» станом на 31 грудня 2012 року.

Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», фінансовий звіт якого пе-
ревіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку при розкритті інформації емітентом цінних паперів, складений відповід-
но до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впев-
неності та супутніх послуг (далі — МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та на-
дання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікації думки у звіті незалежного 
аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті неза-
лежного аудитора».

Необхідність проведення цих робіт та наявність аудиторського висновку обумовлена За-
коном України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 
30 жовтня 1996р. зі змінами та доповненнями, Законом України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок» від 23 лютого 2006р. № 3480-IV.

При складанні висновку аудитори керувалися «Положенням щодо підготовки аудитор-
ських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», за-
твердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 
2006р. № 1528 та Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітента 
цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) від 29.09.2011 р. № 1360.

При складанні цього висновку аудиторами у відповідності до розділу 290 «Незалежність» 
Кодексу етики професійних бухгалтерів (у редакції 2010р.) було виконано усі відповідні етич-
ні процедури стосовно незалежності. Загрози власного інтересу, власної оцінки, захисту, 
особистих та сімейних стосунків та тиску при складанні цього висновку не виникало.

Безумовнопозитивна думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності
Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкрит-

тя інформації у фінансовій звітності, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського 
обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку 
загального подання фінансової звітності.

Були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відпо-
відають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази 
охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записах, що є основою фінансової звіт-
ності. Облікові записи складалися з записів у первинних документах та записів системи елек-
тронного переведення платежів та журнальних проводок, а також записів, таких як відомос-
ті обліку доходів, розподілу витрат та обчислення, звіряння і розкриття інформації. Проводки 
в облікових записах здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в 
електронній формі. 

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки 
до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямо-
ване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих 
помилок. 

Обов’язковою аудиторською процедурою є оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансо-
вої звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор роз-
глядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представ-
лення фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
акціонерного товариства. 

Нами було розглянуто таке: чи існують події або умови, які можуть поставити під значний 
сумнів здатність акціонерного товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінені ви-
словлювання управлінського персоналу щодо здатності товариства безперервно продовжу-
вати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено: чи існує (чи не іс-
нує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності 
можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати ді-
яльність. Слід відзначити, що в результаті аналізу господарчої діяльності підприємства на 
протязі 3-х років (2010-2012) встановлено динаміку збільшення об’ємів виробництва, суми 
нарахувань заробітної плати працівникам. Управлінський персонал акціонерного товариства 
планує заходи для покращення показників діяльності та подальшого розвитку. 

Зібрані докази не дають аудиторам підставу сумніватись в здатності ПАТ «ДТЕК ДОБРО-
ПІЛЬСЬКА ЦЗФ» безперервно продовжувати свою діяльність. 

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази 
для висловлення думки аудиторів. 

На думку аудиторів, , фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспек-
тах фінансовий стан ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» станом на 31.12.2012 року та її фі-
нансові результати, і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату і відповідає 
положенням Міжнародних стандартів фінансової звітності.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»
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Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення 

аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся фінансова звітність 
складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжна-
родних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних супер-
ечностей. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в 
цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Не повне застосування МСФЗ 1 та не 
повне розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно вимогам МСФЗ є результатом 
недосконалого законодавства України, яке унеможливлює вільне застосування всіх МСФЗ. З 
метою складання фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік, згідно вимог українського за-
конодавства Компанією було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом 
Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р № 87. Зазначені форми звітності передбача-
ють більш детальне розкриття про активи, зобов’язання, статті доходів та витрат, ніж це пе-
редбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фінансового стану Компанії та резуль-
татів її діяльності за 2012 рік.

Слід зауважити, що згідно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 № 514-VI, зі змінами та доповненнями, Резервний капітал створюється для по-
криття збитків товариства. Станом на 31.12.2012р. резервний капітал не створювався.

Станом на 31.12.2012 року у балансі Товариства відображені не розподіленні прибутки 
накопичені за попередні роки у сумі 18 594 тис. грн. У 2012 році Товариство отримало при-
буток, що дало можливість збільшити не розподіленні прибутки на суму 12157 тис. грн.

Засновником Товариства є держава в особі Міністерства вугільної промисловості Украї-
ни: наказом Міністерства вугільної промисловості України від 12.09.1996 року № 441 Дер-
жавне підприємство Центральна збагачувальна фабрика «Добропільська» перетворено в 
ДВАТ центральна збагачувальна фабрика «Добропільська», яке відповідно до наказу Мініс-
терства вугільної промисловості України від 04.10.1997 року № 479 входило до складу від-
критого акціонерного товариства «Державна холдингова компанія «Донбасвуглезбагачення» 
на правах дочірнього підприємства. Центральну збагачувальну фабрику «Добропільська» 
відповідно до наказу Фонду державного майна України № 2-ПДК від 26.03.2001 року пере-
творено у відкрите акціонерне товариство «Центральна збагачувальна фабрика «Добропіль-
ська».

Рішенням Загальних зборів акціонерів, які відбулися 24.09.2009 року, ВІДКРИТЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДОБРОПІЛЬСКА» ДОЧІРНЄ 
ПІДПРИЄМСТВО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА 
КОМПАНІЯ «ДОНБАСВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» було переіменоване у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДОБРОПІЛЬСКА».

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДО-
БРОПІЛЬСКА» перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПІЛЬ-
СЬКА ЦЗФ» відповідно до вимог та положень Закон)’ України «Про акціонерні товариства» № 
514-УІ від 17.09.2008 року.

Станом на 31.12.2011 року Статутній фонд Товариства складав 20 777 тис. грн., його 
поділено на 83107680 простих акцій (номінальною вартістю 0,25 грн. кожна) згідно статуту. 

Всі акції перебувають в обігу, вилучення акцій не відбувалося.
Вид акцій — прості іменні, форма випуску — бездокументарна (свідоцтво про реєстра-

цію випуску акцій від 28.05.2010 № 268/1/10).
Несплаченої частки статутного капіталу немає.
Змін протягом звітного періоду у кількості акцій, які знаходяться в обігу, не відбува-

лося.
У зв’язку зміною концептуальної основи фінансової звітності на МСФО, не відбулась змі-

на статутного фонду, ця зміна зазвичай відображає вплив гіперінфляції, згідно з IAS 29. 
Належний державі пакет акцій ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», інтереси якої пред-

ставляє ВАТ «Державної холдингової компанії «Донбасвуглезбагачення» складає — 
9,5625%.

Відповідно до зведеного облікового реєстру, наданого депозитарієм ПрАТ «Всеукраїн-
ський депозитарій цінних паперів», станом на 31.12.2012 акціонерами, частки яких переви-
щують 10% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», є:

- ТОВ ДПЕК (код ЄДРПОУ 34225325, 83055, Донецька область, м. Донецьк, бул. Шевчен-
ка,11) володіє 49915972 шт. акцій, що становить 60,0618% від статутного капіталу ПАТ «ДТЕК 
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ». 

Протягом 2012 року не відбувались зміни власників акцій (їх часток), яким належить 
більш як 10% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

У власності одноосібного виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» — Ге-
нерального директора ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» знаходяться 1 акція, що складає 
0.00000120326% від статутного капіталу ВАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», тобто доля ви-
конавчого органу ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» не перевищує 5% у статутному капіталі 
ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ». 

Усі процедури по формуванню та сплаті статутного фонду виконані з дотриманням чин-
ного законодавства України.

У процесі аудиторської перевірки аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які до-
зволяють зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, 
зобов’язань та власного капіталу, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
розкрит 25.04.2013р.

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. Найменування посади

Генеральний директор Федоров Андрiй Володимирович
(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 25.04.2013 року
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСТАР»

Річна інформація емітента  
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Київстар»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 21673832

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 

http://www.kyivstar.ua/ck/about/about/partners/issuers/ 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Річна інформація емітента,  
який не здійснював публічне розміщення  

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Електронні технології»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 23814076

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.eltehn.com

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГIРНИК»

Річна інформація емітента,  
який не здійснював публічне розміщення  

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватнеакцiонерне товариство 
«Гiрник»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 13928815

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.girnik.prat.in.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧОТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

 «ВЕГА»

Річна інформація емітента,  
який не здійснював публічне розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-торгівельне підприємство «Вега»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 24563966

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.vega.prat.in.ua
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: 
Промислово-технічна компанія у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю 

«Агромат» 
1.2. Організаційно-правова форма: 
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Місцезнаходження емітента: 
03115, м.Київ, проспект Перемоги, 89а
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
21509937
1.5. Міжміський код та телефон:
(044) 490-22-82, факс (044) 490-63-83
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента 
10721200000001647
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 
25.08.1993 р.
1.8. Веб-сайт емітента: 
www.agromat.ua 
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 
www.agromat.ua
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 
130 000 000 (сто тридцять мільйонів) грн 00 коп
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента 
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) 

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 1272841 1262147  
Основні засоби (за залишковою вартістю) 395590 323638
Довгострокові фінансові інвестиції 65184   78022
Запаси 580975 537195
Сумарна дебіторська заборгованість 205566  261342
Грошові кошти та їх еквіваленти 15579 7972
Власний капітал 551629   527757
Статутний капітал 130000  130000 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 285493 261621  
Довгострокові зобов'язання 178941  239971 
Поточні зобов'язання 542271 494419
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -  -  
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн) 

  - -  

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)   - -  
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 

загальна номінальна вартість   - -  
у відсотках від статутного капіталу   - -  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів 
власних випусків протягом періоду 

  - -  

Вартість чистих активів 551629 527757

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Вищим органом ПТК ТОВ «Агромат» є Загальні Збори Учасників. Засновниками товари-

ства є п’ять фізичних осіб, які є посадовими особами Компанії. 
Посада П. І по Б Ідентифіка

ційний код
Дата 

народження
Доля в 

СФ
Стаж роботи 

на цьому 
підприємстві

Генеральний 
директор

Войтенко Сергій 
Володимирович

2231006378 30.01.1961 р. 28,65% 20

Дирекор з 
економіки

Тадай Анатолій 
Арсенович

2236906617 30.03.1961 р. 28,65% 20

Комерційний 
директор

Рева Володимир 
Іванович

2132506018 21.05.1958 р. 28,65% 20

Директор з 
фінансових питань 

з виконанням 
обов’язків 
головного 
бухгалтера

Башота Ольга 
Михайлівна

1986010802 30.03.1961 р. 10,05% 20

Директор ДП ПТК 
ТОВ «Агромат» 

«Сервіс»

Рушелюк Надія 
Петрівна

1986010802 30.03.1961 р. 4,00% 20

4. Інформація про цінні папери емітента 
Облігації серії Е, відкритий випуск. 
Форма існування — бездокументарна Облігації відсоткові, іменні.
Загальна номінальна вартість випуску — 100 000 000,00 грн. 
Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів — ua BBB
Дата погашення облігацій 20 травня 2014 року. 
Остання сума відсоткового доходу сплачується власнику одночасно з погашенням об-

лігацій. 
Дострокове погашення всього випуску (серії) облігацій передбачене 22.05.2012 року та 

20.05.2013 року
Детальніша інформація про порядок та умови погашення облігацій випуску вказана у 

проспекті емісії цінних паперів. 
Розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати: відсоткова ставка на п’ятий-

восьмий відсоткові період встановлена у розмірі 21,00 % (двадцять один відсоток річних)

Облігації ПТК ТОВ «Агромат» серії Е знаходяться у лістингу
23.05.2011 року Операційним управлінням ПФТС прийнято рішення про включення об-

лігацій іменних, відсоткових (серія Е), ISIN: UA4000119085, ПТК ТОВ «Агромат» до Біржово-
го Списку ПФТС без включення до Біржового Реєстру.

20.06.2011 року Операційним управлінням ПФТС прийнято рішення про переведення 
облігацій іменних, відсоткових (серія Е), ISIN: UA4000119085, ПТК ТОВ «Агромат» до Коти-
рувального списку ПФТС 2-го рівня у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова 
біржа ПФТС».

Договір про проведення аукціону в ПФТС №АК-2005/2001 від 20.05.2011 р.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 

у депозитарній системі України 
Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні попери ПТК ТОВ «Агромат» у депо-

зитарній системі України не відбувалося.
7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 

Показник Період 
Фонд оплати праці — усього (тис. грн) 23016
Чисельність працівників — усього 915

8. Інформація про дивіденди 
ПТК ТОВ «Агромат» не є акціонерним товариством
9. 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 Х   351360 Х Х 
у тому числі: 
АТ «Райффайзен банк Аваль» 30.03.10 84815 - 25.03.13
АТ «Райффайзен банк Аваль» 08.04.11 22684 - 30.04.15
АТ «Райффайзен банк Аваль» 06.12.11 20950 - 30.04.15
ПАТ «ВТБ Банк» 17.10.07 37808 - 17.09.13
АТ «Сведбанк» (публічне) 12.09.08 59808 - 11.03.13
АТ «Креді Агріколь Банк» 15.08.08 45436 - 15.11.14
АТ КБ «Експобанк» 21.05.12 10000 - 20.05.13
ПАТ «Правекс банк» 22.12.09 29894 - 22.07.13
АТ «Сбербанк Росії» 20.08.12 39965 - 19.08.13
Зобов'язання за цінними 
паперами 

Х Х Х 

у тому числі: 
за облігаціями (за кожним 
випуском): 

Х Х Х 

Облігації серії Е   11.05.11 70809   21  20.05.14 
за векселями (всього) Х -  Х Х 

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

Х   - Х Х 

Податкові зобов'язання Х   2803 Х Х 
Фінансова допомога на 
зворотній основі 

Х   - Х Х 

Інші зобов'язання Х 296240 Х Х 
Усього зобов'язань Х 721212 Х Х 

10. Інформація щодо аудиторського висновку 
1. Основні відомості про аудиторську фірму
Перевірка проводилась Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 

компанія «П.С.П. Аудит», яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4276, виданого згідно Рішення 
Аудиторської Палати України №201/3 від 23.04.2009р., аудитором Сушко Д.С. (сертифікат 
серія А № 005423 від 26.06.2003р.), аудитором Станкевич Г.В. (сертифікат серія А № 006188 
від 19.01.2007р.).

Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 23 А, /Літера «М»/; контактний 
телефон (факс) — (044) 281-06-07.

Місце проведення аудиту — м. Київ, проспект Перемоги, 89-А.
Дата видачі висновку: 23.04.2013р.
Основні відомості про емітента
Повна назва підприємства — Промислово-технічна компанія у вигляді товариства з об-

меженою відповідальністю «Агромат» (надалі — Товариство).
Код ЕДПРОУ: 21509937
Місцезнаходження згідно з установчими документами: 03115, Україна, м. Київ, про-

спект Перемоги, 89-а.
Свідоцтво про державну реєстрацію — № 068573 від 25.08.1993р. видане Святошин-

ською районною у місті Києві державною адміністрацією.
Ліцензія АВ № 525952 на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомо-

більним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомо-
більний транспорт» 

Строк дії ліцензії: з 24.03.2010 року — необмежений
Основні види діяльності за КВЕД:
- 46.73 — Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-

технічним обладнанням; 
- 23.31 — Виробництво керамічних плиток і пліт;
- 46.74 — Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устат-

куванням і приладдям до нього;
- 46.90 — Неспеціалізована оптова торгівля;
- 52.29 — Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

ПРОМИСЛОВОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОМАТ»
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- 72.19 — Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і тех-
нічних наук. 

3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Аудиторська перевірка проводилась на підставі договору № 37/04-2013 від 

01.04.20132р.
Дата початку перевірки — «01» квітня 2012 року.
Дата закінчення перевірки — «26» квітня 2012 року.
Перелік перевіреної фінансової інформації:
1. Форма № 1 «Баланс» станом на 31.12.2012 року;
2. Форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік;
3. Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2012 рік;
4. Форма № 4 «Звіт про власний капітал» за 2012 рік;
5. Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2012 рік.
Відповідальність за повноту та достовірність представленої для перевірки фінансової 

звітності, точність і повноту відображення в первинних документах господарських і фінан-
сових операцій своєчасність записів в документах синтетичного та аналітичного обліку несе 
керівництво Товариства:

Керівник — С.В.Войтенко.
Головний бухгалтер — О.М. Башота.
Аудитори несуть відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на 

підставі проведеної аудиторської перевірки.
Підставою для проведення аудиторської перевірки є наступні нормативні документи: 

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-IV (зі зміна-
ми та доповненнями до нього); Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. 
№ 3125-XII (зі змінами і доповненнями); Закон України «Про господарські товариства» від 
19.09.1991р. № 1576-XII, Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» від 30.10.1291р. № 448/96-ВР, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV (далі — ЗУ № 996-XIV), «Положення 
щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інфор-
мації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішен-
ням ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1528; «Вимоги до аудиторського висновку при розкритті 
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики», затвер-
джені рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. № 1360.

АУДИТОРСЬКИй ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
ПРОМИСЛОВОТЕХНІЧНОЇ КОМПАНІЇ У ВИГЛЯДІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АГРОМАТ» ЗА 2012 РІК
Ми провели аудит фінансових звітів Промислово-технічної компанії у вигляді товари-

ства з обмеженою відповідальністю «Агромат», що включає Баланс станом на 31.12.2012 
року, Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, 
Звіт про власний капітал за 2012 рік та Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік 
з метою висловлення незалежної думки про їх достовірність в усіх суттєвих аспектах та 
відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
інших правил (внутрішніх положень). 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України «Про 
аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. № 3125-XII, Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі — МСА). Ці 
стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування и 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить 
суттєвих викривлень.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 
фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку (далі — НП(С)БО) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал 
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських до-
казів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи вну-
трішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом госпо-
дарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповіда-
ють обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використа-
них облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персона-
лом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

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

Облікова система Товариства може служити базою для складання фінансової звіт-
ності.

Перевірка проводилась за програмою: якість оформлення первинних бухгалтерських 
документів, інвентаризацій та облікових регістрів; відповідність даних аналітичного обліку 
даним синтетичного обліку, звітності і первинним документам; правильність віднесення ви-
трат на собівартість продукції та на результати господарсько-фінансової діяльності; стан 
розрахунків з дебіторами і кредиторами; ведення касових операцій, операцій по руху ко-
штів, майна і джерел формування коштів; дотримання вимог діючих НП(С)БО та Плану ра-
хунків.

Перевірка проводилась вибірковим методом. При перевірці використовувались дані 
головної книги, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризацій, 
первинних документів.

Система обліку Товариства забезпечує регулярний збір і обробку інформації, що необ-
хідна для складання фінансової звітності.

Валюта балансу Товариства станом на 31.12.2012р. підтверджується в сумі 
1 272 841 тис. грн.

Аудитори не були присутніми під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних 
запасів та необоротних активів Товариства станом на 31 грудня 2012р., оскільки ця дата 
передувала запрошенню нас як аудиторів підприємства. Однак, за допомогою здійснення 
інших процедур аудитори отримали можливість підтвердити суму товарно-матеріальних 
цінностей та необоротних активів, відображених в балансі станом на 31.12.2012р. Інвента-
ризація розрахунків з постачальниками та замовниками Товариством не проводилась.

На нашу думку, за винятком коригувань, які могли б бути необхідними, якби ми змогли 
перевірити кількість товарно-матеріальних запасів та необоротних активів та за наявності 
звірки з покупцями та замовниками, фінансові звіти справедливо й достовірно в усіх суттє-
вих аспектах відображають фінансовий стан Товариства станом на «31» грудня 2012 року, 
а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2012 рік, згідно з національни-
ми Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні і відповідають законодав-
чим та нормативним вимогам.

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації 

Дата розкриття повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного 
розкриття інформації — 23.04.13 р.

Опублікування річної інформації в мережі Інтернет — 23.04.13 р. на сайті www.agromat.ua 

12. Підпис 
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації. 

12.2. Генеральний директор ______________________  С.В.Войтенко
23.04.13

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПрАТ Аудиторська фірма "Перспектива-К" 
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне пiдприємство
1.3. Місцезнаходження емітента: Трублаїні, 2, Київ, Україна, 03134
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

21563977

1.5. Міжміський код та телефон: 044 537-3007
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

ААОО №068964

1.7. Дата державної реєстрації: 07.12.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

www.afperspektiva.com

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб'єкта малого підприєм
ництва (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1583,3 604,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 318,3 367
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 16,0 16,6
Сумарна дебіторська заборгованість 1128,1 91,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 76,5 70,5
Власний капітал 872,5 5
Статутний капітал 110,8 110,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 734,0 -147,7
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 692,8 597,9
Чистий прибуток (збиток) 734,0 -147,7
Вартість чистих активів 872,5 5,0

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Органами управління Товариства є:
-Загальні збори акціонерного Товариства (Збори)
-Правління
-Ревізор
Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів 

скликаються не рідше одного разу на рік. Загальні збори акціонерів Товариства мають 
право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства. Окрім цього, в Статуті ви-
значено компетенцію зборів акціонерів Товариства.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльніс-
тю, є правління. До складу Правління постійно входить п’ять осіб: дві особи-співголови 
правління та три члени правління. Правління Товариства безпосередньо підзвітне Загаль-
ним Зборам акціонерів і підконтрольне наглядовій раді та організовує виконання їх рі-
шень. Окрім цього, в Статуті визначено компетенцію Правління Товариства.

Інформація про посадових осіб емітента 

Співголова Правління — Комаров Андрій Анатолійович; Співголова Правління — Ар-
тюх Ігор Михайлович; Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість 
і вартість акцій (розміру часток, паїв). Фізичні особи: Артюх Ігор Михайлович; Засновни-
ку/учаснику належить 50% від загальної кількості акцій (часток, паїв). Комаров Андрій 
Анатолійович; Засновнику/учаснику належить 50% від загальної кількості акцій (часток, 
паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій. Випуск зареє-
стровано 18.12.2003 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 376/10/1/2003, 
орган, що зареєстрував випуск — Управління Державної комісії з цінних пааперів та фон-
дового ринку в м.Києві та Київській області, код цінного папера — UA 1010951002, тип 
цінного папера — Акції Іменні прості, форма існування — Бездокументарна, форма ви-
пуску — На пред’явника, номінальною вартістю 0,1 грн. у кількості 1100750 штук, загаль-
ною номінальною вартістю 110075 грн., що складає 100% у статутному капіталі. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 
у депозитарній системі України. Зміни не відбувалися.

6. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів — загальні збори акціонерів. 
Дата проведення: 26 квітня 2012 року. Кворум зборів:100% до загальної кількості голо-
сів. 

7. Інформація про дивіденди. Дивіденди в 2012 році не нараховувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку 

емітента: АльфаОмега (код за ЄДРПОУ — 21546341), організаційно-правова форма: 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Місцезнаходження: Глибочицька, 53 кім 321, 
Київ, д/н, Київська, 04050. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 65, що видана: 
Аудиторська палата України 23.02.2001 року. Контактний телефон: (044) 4174003, факс: 
(044) 4174003. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає 
аудиторськi послуги емiтенту. Загальний аудиторський висновок (умовно-позитивний. 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. Ми не спостерігали за щорічною 
інвентаризацією активів та зобов’язань, що проводиться перед складанням фінансової 
звітності. На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Під-
става для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність, що додається, 
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ Аудиторська фір-
ма «Перспектива-К» станом на 31.12.2012р. та його фінансові результати на зазначену 
дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загально
доступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

24.04.2013

(дата)

10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та ви-

знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Співголова Правління Артюх Ігор Михайлович

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М. П.

(дата)

ПрАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ПЕРСПЕКТИВАК”

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ОДЕСЬКА ШВЕйНА ФАБРИКА» 

Додаток 45 до Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних 

(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування емітента 
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОДЕСЬКА ШВЕйНА ФАБРИКА» 

2. Код за ЄДРПОУ емітента 05502580

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію. 
http://www.stockmarket.gov.ua
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 1. ПрАТ АВК 142
 2. ПАТ АВК-ФІНАНС 48
 3. ПрАТ АВС 186
 4. ПрАТ АВС 186
 5. ПАТ АВТОБУСНИЙ ПАРК 195
 6. ПАТ АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ 57
 7. ПрАТ АГРОГАЗ 260
 8. ПАТ АГРОНАФТОГАЗТЕХСЕРВІС 252
 9. ПрАТ АГРОПЕРЕРОБКА 203
 10. ПрАТ АГРОФІРМА "МРІЯ" 225
 11. ЗАТ АГРОШЛЯХБУД 76
 12. ПрАТ АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ 102
 13. ПАТ АЗОВЗАГАЛЬМАШ 94
 14. ПрАТ АЗОВКАБЕЛЬ 209
 15. ЗАТ АЗОВПРОМ 65

 16. ПрАТ АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 118

 17. ПрАТ АЙПЕК 107
 18. ПрАТ АКАДЕМРЕМБУД 95
 19. ПАТ АКТИВ ТРЕЙД 164
 20. ЗАТ АНТЕНА 86
 21. ПрАТ АРГОН 164
 22. ПрАТ АРКАДІЯ 267
 23. ПАТ АРТЕМ-БАНК 221

 24. ПрАТ АРТЕМІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 182

 25. ПАТ АРТЕМ-КОНТАКТ 251
 26. ПрАТ АСК ІНГО УКРАЇНА 215

 27. ПрАТ АСК ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 215
 28. ПрАТ АТОМ 36
 29. ПАТ АТП-13057 128
 30. ПАТ АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ 231
 31. ПрАТ АФ ПЕРСПЕКТИВА-К 142
 32. ПАТ БIО МЕД СКЛО 251
 33. ПрАТ БАЛТСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 180
 34. АТ БАНК ВЕЛЕС 111
 35. ПАТ БАНК ВОСТОК 74
 36. ПрАТ БАРВАПРОМТАРА 244
 37. ПрАТ БДЖОЛОАГРОСЕРВІС 88
 38. ПАТ БЕРДИЧIВСЬКЕ СПЕЦПIДПРИЄМСТВО 

ПО МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "АГРОСПЕЦПОСТАЧ" 
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

253

 39. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
"ПРОГРЕС"

205

 40. ПрАТ БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 118
 41. ПАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 170
 42. ПрАТ БІЛОВОДСЬКАГРОПОСТАЧ 86
 43. ТОВ БК ЦИТАДЕЛЬ 179
 44. ПрАТ БОЯРСЬКЕ АТП 230
 45. ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВЕ МІСТО" 114
 46. ПАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО 36
 47. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА

"АЗОВСТАЛЬБУД"
193

 48. ПрАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №10 265

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента — Публiчне акцiонерне товариство «Елеватормлин-

маш». 1.2. Організаційно-правова форма — Акціонерне товариство. 1.3. Місцезнаходження 
емітента — Україна Харківська обл. 61020 м. Харкiв Комсомольське шосе, буд. 88. 1.4. Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 00931767. 1.5. Міжміський код та телефон —  
57-7522700. 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента — ААБ №363036. 
1.7. Дата державної реєстрації — 05.01.1994. 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації — www.emm.kh.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 65768 64914
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18011 14971
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 398 203
Сумарна дебіторська заборгованість 10232 8929
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 15
Власний капітал 51896 51782
Статутний капітал 45360 45360
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 176 1121
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 13390 12811
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,001 -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,001 -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 90719093 90719093
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів 
власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів 51896 51782

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління емітента є: Загальні збори, одноособовий виконавчий орган — 

Генеральний директор, Наглядова рада — 2 особи, Ревізійна комісія — 2 особи.
Посадові особи емітента(станом на 31.12.2012р.): Голова Наглядової ради — Азiзов Ах-

мед Абдулаєвич; Член Наглядової ради — Кжановський Єжи; Голова Ревiзiйної комiсiї — 
ТОВ «Офiс Меблi Дизайн»; Член Ревiзiйної комiсiї — Муравйов Володимир Миколайович; 
Головний бухгалтер — Крамар Свiтлана Анатолiївна; Генеральний директор — Яуфман 
Олексiй Валерiйович.

Засновники емітента: Засновником товариства є Регіональне відділення фонду держав-
ного майна України по Харківській області (код 23148337) — з одного боку, та Спілка по-
купців державного підприємства Харківського дослідного електромеханічного заводу «Еле-
ватормлинмаш» — з іншого. Засновники акціями не володіють.

4. Інформація про цінні папери емітента
1. Акція проста бездокументарна іменна. Кількість — 90 719 093 шт. Усі акції повністю 

розміщено. Лістинг — процедуру лiстингу цiннi папери не проходили.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 
у депозитарній системі України
Особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі 

України не змінювали.
6. Інформація про загальні збори
12.04.2012 проведено чергові загальні збори.
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЬОДЛЬ 

АУДИТ»(код 32761355). Місцезнаходження: вул. М. Гомоненко, буд.10, м. Харків, 61037, 
Україна (тел./факс: (57) 754-48-92). Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів N 3327 видане Аудиторською палатою 29.01.2004 р. ВИСНОВОК: На думку ауди-
торів попередня фінансова звітність, яку було перевірено, подає достовірно, у всіх суттєвих 
аспектах, фінансовий стан АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ» станом на 31 грудня 2012 року та 
його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у 
відповідності до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 
«Основа складання фінансової звітності», включаючи припущення управлінського персона-
лу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, 
що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший 
повний комплект фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній 
базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів — 23.04.2013р.

Річна інформація опублікована на сторінці www.emm.kh.ua — 24.04.2013р.

10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та виз-

нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Генеральний директор  Яуфман О.В.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
 49. ПАТ БУДІНВЕСТ 4 63
 50. ПрАТ БУДПЛАСТИК 260
 51. ТОВ БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 274
 52. ПАТ ВАНТАЖНО-ТРАСНПОРТНЕ УПРАВЛІННЯ 

ШАХТАРСЬКВАНТАЖТРАНС
133

 53. ПрАТ ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА 209
 54. ПАТ ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ
206

 55. ТОВ ВАСИЛЬКІВ ЖИЛБУД 271
 56. ПрАТ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 201
 57. ПАТ ВЕСЕЛКА 125
 58. ПрАТ ВИДАВНИЦТВО "ХАРКІВ" КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"
209

 59. ПрАТ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ВИСОКИЙ ЗАМОК" 193
 60. ВАТ ВИНОГРАДІВСЬКИЙ 198
 61. ПрАТ ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АМПЛІТУДА" 136
 62. ПрАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ "КОНТІ" 276
 63. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМТЕХМОНТАЖ" 64
 64. АТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"КОТЛОМОНТАЖ"
208

 65. АТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"КОТЛОМОНТАЖ"

209

 66. ПрАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВЕГА 91
 67. ПрАТ ВИШГОРОДСЬКЕ МТЗ 229
 68. ПАТ ВІДРАДНЕНСЬКЕ 24
 69. ПрАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ 

КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН
201

 70. ПрАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 201
 71. ПАТ ВІНТЕР 135
 72. ПрАТ ВКФ УКРВОДТЕХПОСТАЧ 130
 73. ВАТ ВНДІАЕН (НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО 
ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ)

126

 74. ВАТ ВНДІАЕН (НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО 
ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ)

137

 75. ПрАТ ВОЛИНСЬКА ФІРМА "ОДЯГ" 225
 76. ПАТ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

“РАЙАГРОХІМ”
197

 77. ВАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"РОДЮЧІСТЬ"

149

 78. ПрАТ ВОСТОЧНАЯ СТОРИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 86
 79. ПАТ ВПЗ ВЕДА 242
 80. ПАТ ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ 167
 81. ПрАТ ГАЗЕНЕРГО-УКРАЇНА 127
 82. ПрАТ ГАЛС-К 108
 83. ПАТ ГЕДЕОН РІХТЕР УА 224
 84. ТОВ ГЕОРГІЙ 137
 85. АТ ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД 229
 86. ПрАТ ГІРНИК 91
 87. ПрАТ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ 103
 88. ПАТ ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 181
 89. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ 

БУРЯКОРАДГОСП
106

 90. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ 
ЗАВОД

110

 91. ЗАТ ГОТЕЛЬ НА РЕВОЛЮЦIЙНIЙ 244
 92. ПАТ ГОТЕЛЬ ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ 30
 93. ТОВ ГРАНІТ-ПЛЮС 100
 94. ПАТ ГРІН БАНК 228

 95. ДВАТ ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
"ЛУГАНСЬКА"-ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 
ДЕРЖАВНОЇ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ 
"ЛУГАНСЬКВУГІЛЛЯ"

67

 96. АТ ДЕМОС 73
 97. ПАТ ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 33
 98. ТОВ ДІАРА 187
 99. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 107
 100. ПАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 68
 101. ПрАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ 102
 102. ПАТ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
226

 103. ПАТ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 196
 104. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5 261
 105. ПрАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246
194

 106. ПрАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 11255

194

 107. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ 
ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

80

 108. ПрАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 240
 109. ПрАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "ВЕСНА" 267
 110. ПрАТ ДНІПРОТУРИСТ 77
 111. ПрАТ ДНІПРОТУРИСТ 78
 112. ПАТ ДОБРОБУТ 249
 113. ВАТ ДОБРОМИЛЬСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ 

КОМБІНАТ
192

 114. ПрАТ ДОЛИНААВТО 225
 115. ВАТ ДОЛИНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 250
 116. ПрАТ ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА 151
 117. ПрАТ ДОНЕЦЬКА СУКНЯНА ФАБРИКА 141
 118. ПрАТ ДОНЕЦЬКБУДМАТЕРІАЛИ 169
 119. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДМАШ" 195
 120. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД 

ЕКСПЕРИМЕНТ
129

 121. ТОВ ДОН-СЛОВ 131
 122. ПАТ ДОТІ 78
 123. ПрАТ ДРОГОБИЦЬКЕ АТП 24655 226
 124. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБIВ
250

 125. ПАТ ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ 90
 126. ПАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ 

ВИРОБІВ
197

 127. ПАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ 
ВИРОБІВ

208

 128. ПАТ ЕКОТЕХНОЛОГІЇ 58
 129. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД 

"МЕТАЛIСТ"
263

 130. ПАТ ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ 143
 131. ПАТ ЕЛЕКТРОМОТОР 122
 132. ПАТ ЕЛЕКТРОНМАШ 173
 133. ПрАТ ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ 91
 134. ПАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 210
 135. ПрАТ ЕНЕРГЕТИК 244
 136. ВАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ

"ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
159

 137. ВАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
"ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"

225

 138. ПрАТ ЕРЛАН 120
 139. ТОВ ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ 193
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СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
 140. ПрАТ ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 104
 141. ПрАТ ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА 191
 142. ПрАТ ЄВРОДІН 126
 143. ПрАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 89
 144. ПрАТ ЄЛИЗАВЕТІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 201
 145. ВАТ ЄМІЛЬЧИНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ДІЛЬНИЦЯ 
121

 146. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД "ШЛЯХIНДУСТРIЯ" 249
 147. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ 248
 148. ПАТ ЗАБІР'Я 258
 149. ПАТ ЗАВОД "АКЦЕНТ" 214
 150. ПАТ ЗАВОД "ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА" 152
 151. ПАТ ЗАВОД "ПАВЛОГРАДХІММАШ" 71
 152. ПАТ ЗАВОД "ФРЕГАТ" 232
 153. ПАТ ЗАВОД КОНТИНЕНТ 212
 154. ПрАТ ЗАВОД КРУПНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 266
 155. ПАТ ЗАВОД ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ 103
 156. ВАТ ЗАЛІЩИЦЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АГРОПРОМТЕХНІКА»
243

 157. ПрАТ ЗАПОРІЖЕНЕРГОЧОРМЕТ 209
 158. ПрАТ ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС 215
 159. ПрАТ ЗАПОРІЖОБЛТОРГГРОМАДХАРЧ 104
 160. ПАТ ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА 210
 161. ПАТ ЗАПОРІЖШЛЯХБУД 190
 162. ПрАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ГАРАНТ" 210
 163. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
190

 164. ПАТ ЗНКІФ "БІРЖОВИЙ ІНДЕКСНИЙ ФОНД УКРАЇНИ" 178
 165. ПАТ ЗНКІФ "ПРЕМ'ЄР ФОНД МОЖЛИВОСТЕЙ" 178
 166. ПАТ ЗНКІФ "ПРЕМ'ЄР ФОНД ОБЛІГАЦІЙ" 178
 167. ПрАТ ЗОЛОТИЙ КАРАВАЙ 276
 168. ПрАТ ЗФ КВ-ДОНБАС 119
 169. ПрАТ ІВАНКIВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВIС 252
 170. ПрАТ ІВАНКIВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВIС 264
 171. ПрАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА
96

 172. ПрАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 
ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ

101

 173. ПАТ ІГНАТПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР 247
 174. ПрАТ ІЛЛІЧ-СТАЛЬ 96
 175. ПрАТ ІНВIКТА - МАЯК 266
 176. ПАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТРУДІНВЕСТ" 214
 177. ПрАТ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РУБІН" 215
 178. ТОВ ІНДУСТРІЯ, ЛТД 215
 179. ПрАТ ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ТРАНСЗВУК 243
 180. ПАТ ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО "ВНІПІТРАНСГАЗ"
222

 181. ПрАТ ІНСТИТУТ ПАПЕРУ 256
 182. ПАТ ІРКЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 192
 183. ПрАТ ІСА ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТС 29
 184. ПрАТ ІСКОЖ-2000 215
 185. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА 182
 186. ПрАТ КАБЕЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА СИСТЕМА 210
 187. ПрАТ КАМІНЬ-КАШИРСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
36

 188. ПрАТ КАРЕ 267
 189. ПрАТ КАТП-1028 129
 190. АТ КБ СОЮЗ 104
 191. ПАТ КВАЗАР 32
 192. ПАТ КЕЗНО 241

 193. ПрАТ КЕМ 185
 194. ТОВ КЕТАМ 270
 195. ЗАТ КИЇВГУМА 267
 196. ПрАТ КИЇВПРОМЗВ'ЯЗОКБУД 267
 197. ПрАТ КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ 267
 198. ПрАТ КИЇВСТАР 91
 199. ПАТ КИЇВШЛЯХБУД 53
 200. ПАТ КИСНЕВИЙ ЗАВОД 216
 201. ТОВ КОВЧЕГ 174
 202. ПАТ КОД-ІНВЕСТ 50
 203. ПАТ КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО
248

 204. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ТК КРЕДИТ" 227
 205. ВАТ КОМПАНIЯ "Д.I.Б." 269
 206. ПАТ КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА" 150
 207. ПАТ КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН 56
 208. ПрАТ КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС 267
 209. ПрАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 226
 210. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ЛУГАНСЬК 83
 211. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К.", М.ДОНЕЦЬК 132
 212. ПАТ КОНОТОПАГРОПОСТАЧ 127
 213. ПАТ КОНОТОПСЬКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ 

ДИЗЕЛЬ-ПОТЯГІВ
35

 214. ПАТ КОРОСТИШIВСЬКИЙ "РАЙАГРОПОСТАЧ" 247
 215. ПрАТ КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР 141
 216. ПрАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО № 410
89

 217. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН 169
 218. ПрАТ КРОКУРС 257
 219. ПАТ КУЛЬТТОВАРИ 180
 220. ПАТ ЛАКТІС 134
 221. ПрАТ ЛАН 76
 222. ПрАТ ЛК СПРИЯННЯ 215
 223. ПрАТ ЛОКОМОТИВ РЕСЕРС 86
 224. ПрАТ ЛУБЕНСЬКЕ РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА 

СТАНЦІЯ
89

 225. ПрАТ ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 86
 226. ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
"ЛУГАНСЬКДІПРОШАХТ"

188

 227. ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 87
 228. ПАТ ЛУГАНСЬКСОРТНАСІННЄОВОЧ 85
 229. ПрАТ ЛЬВІВСЬКА ФАБРИКА ПО ПЕРЕРОБЦІ 

ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
199

 230. ПрАТ МАВТ 215
 231. ПрАТ МАГДАЛИНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ

ХЛІБОПРОДУКТІВ
240

 232. ПрАТ МАЛЛЕНКЕПІТАЛКОРПОРЕЙШН 79
 233. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО 

ГРАВІЮ
72

 234. ПАТ МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ 212
 235. ПАТ МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ 62
 236. ПрАТ МЕТАЛУРГПРОМЖИТЛОБУД 194
 237. ПАТ МИКОЛАЇВНАФТОПРОДУКТ 199
 238. ПрАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ САТП 1402 199
 239. ПрАТ МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ "АГРОТЕХСЕРВІС" 203
 240. ПрАТ МІЛЕНІУМ ТРЕНД 129
 241. ПАТ МУЛЬТIПЛЕКС-ХОЛДИНГ 272
 242. ПАТ НАДЄЖДА 183
 243. ПрАТ НАДІЯ 266
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СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
 244. АТЗТ НАТАЛКА І ПЕТРО 123
 245. ПрАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ

"СОЗИДАТЕЛЬ"
92

 246. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"

198

 247. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
"ВУГЛЕМЕХАНІЗАЦІЯ"

200

 248. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ

109

 249. ПрАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМПУЛЬС-2" 201
 250. ПрАТ НАФТАГАЗПРОМПРОЕКТСЕРВІС 207
 251. ПАТ НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ" 44
 252. ПАТ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО" 45
 253. ПАТ НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ 93
 254. ПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ

"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
149

 255. ПрАТ НВО "ЧЕРВОНА ХВИЛЯ" 273
 256. ПАТ НВО ЙОДОБРОМ 102
 257. ПрАТ НДПІ САУ 73
 258. ПрАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ОСНАЩЕННЯ
101

 259. ПрАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР 154
 260. ПрАТ НОВА ЛІНІЯ 227
 261. ПрАТ НОВАТОР 230
 262. ПАТ НОВОАЗОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ 168
 263. ПрАТ НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №157
35

 264. ПАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 70
 265. ВАТ НОВОСІЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
246

 266. ПрАТ ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОСК РЕЗЕРВ" 167
 267. ПрАТ ОВОЧПЛОДТОРГ 266
 268. ПрАТ ОДЕСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 142
 269. ПрАТ ОДЯГ 130
 270. ПАТ ОКСІ БАНК 115
 271. ПрАТ ОЛІМПІЙСЬКА АРЕНА 96
 272. СВАТ ОЛЬГІВСЬКЕ 103
 273. ПрАТ ОПОРЯДБУД 186
 274. ПАТ ОСТ-ІНВЕСТ 61
 275. ПрАТ ОТДЕЛСТРОЙ-31 209
 276. ВАТ ОШИХЛІБСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 113
 277. ПрАТ П’ЄЗОТЕХНІКА 205
 278. ПАТ ПАРФУМ 138
 279. ПрАТ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО ЄВРОПОЛІС 118
 280. ПрАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 15 265
 281. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №132 78
 282. ПрАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

СПЕЦМОНТАЖНАЛАДКА
127

 283. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 235
 284. ПрАТ ПЕРШОТРАВНЕВИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 191
 285. ПрАТ ПІВДЕНРИБХОЛОД 88
 286. ПІДІФ "ПРЕМ’ЄР ФОНД ДОХІД ТА ЗРОСТАННЯ" 

ТОВ КУА "ФОЇЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН"
177

 287. ПрАТ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ІНТЕРВИБУХПРОМ"

203

 288. ПАТ ПІОНТЕКС 217
 289. ПАТ ПЛЕМІННЕ ПТАХОГОСПОДАРСТВО 

"КОМУНАРСЬКЕ"
83

 290. ПрАТ ПМК-156 166

 291. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
"РІВНЕГАЗ"

202

 292. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
"РІВНЕОБЛГАЗ"

213

 293. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
"РІВНЕОБЛГАЗ"

193

 294. ПАТ ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ 232
 295. ПАТ ПОЛТАВА-АВТО 176
 296. ПАТ ПОЛТАВААГРОТРАНС 125
 297. ПрАТ ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 180
 298. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДБК 241
 299. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 124
 300. АБ ПОРТО-ФРАНКО 228
 301. ПАТ ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП 43
 302. ПрАТ ПРИВАТ-ОНЛАЙН 105
 303. ПрАТ ПРИДНІПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА 77
 304. ПАТ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
88

 305. ВАТ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 4

268

 306. ПрАТ ПРОМЕТЕЙ 207
 307. ПрАТ ПРОМЗАПАЛ 207
 308. ПрАТ ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 153
 309. ПрАТ ПРОМО ГРУП 191
 310. ПАТ ПТАХОФАБРИКА "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" 227
 311. ПрАТ ПТАХОФАБРИКА ЮЖНАЯ 266
 312. ПТК У ВИГЛЯДІ ТОВ "АРГОМАТ" 140
 313. ПрАТ РА ЛІРА 230
 314. ПрАТ РЕГЕНЕРАТ 168
 315. ВАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

"ТЕРНОПІЛЬРЕМБУД"
245

 316. ПрАТ РЕМСТРОЙСЕРВИС 197
 317. ПрАТ РЕНIЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 262
 318. ПАТ РЕНIЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ 255
 319. ПрАТ РЕНЕСАНС 260
 320. ПрАТ РЕСТАЙЛ-ПЛЮС 266
 321. ПрАТ РЕЧОВИЙ РИНОК 186
 322. ПАТ РІВНЕ НДІТМ 266
 323. ПрАТ РІВНЕБУД 204
 324. ПАТ РІВНЕПАСВАНТАЖТРАНС 203
 325. ПАТ РІВНЕПАСВАНТАЖТРАНС 212
 326. ПрАТ РОДЮЧІСТЬ 266
 327. ПрАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 206
 328. ПрАТ РОНДО-УКРАЇНА 240
 329. ПрАТ РУСАНІВКА 171
 330. ПАТ РУТЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГОРМАШ 137
 331. ПрАТ САНАТОРІЙ "ЗОЛОТИЙ ПЛЯЖ" 31

 332. ПрАТ СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 86
 333. ПрАТ СВЕРДЛОВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МТСЗ 88

 334. ПАТ СВІТ ЕЛЕКТРОНІКИ 218
 335. ПрАТ СЕВАСТОПОЛЬВТОРРЕСУРСИ 197
 336. ПрАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 151
 337. ПрАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 151
 338. ПАТ СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ 52

 339. ПрАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 134
 340. ВАТ СІЛЬГОСПТЕХНІКА 84
 341. ПрАТ СК "АРМА" 182
 342. ПрАТ СК "СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС" 181
 343. ПрАТ СК "ФОРТЕ ЛАЙФ" 104
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СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
 344. ПрАТ СЛАВУТИЧ-АГРО 240
 345. ЗАТ СЛОВ’ЯНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 162
 346. ПрАТ СМАК 265
 347. ПрАТ СОВЄТСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 130
 348. ПрАТ СОВЄТСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ 142
 349. ТОВ СОКРАТ КАПІТАЛ 34
 350. ПрАТ СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ 240
 351. ПрАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 

УПРАВЛІННЯ №8 "МОНОЛІТБУД"
209

 352. ПрАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ПІДРЯДНИХ РОБІТ "САНСЕРВІС"

185

 353. ПрАТ СТ СТРОЙПОЛІС 230
 354. ПрАТ СТРАХОВА ГРУПА "Ю.БІ.АЙ" 265
 355. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АКВ ГАРАНТ" 267
 356. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС-ГАРАНТ" 181
 357. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ" 225
 358. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БУСІН" 244
 359. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕКСПРЕС" 239
 360. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СОЛІДАРНІСТЬ" 163
 361. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА "ЖИТТЯ"
37

 362. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС" 37
 363. ПрАТ СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР 110
 364. ПАТ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЗАЛІВ" 152
 365. ПрАТ СУДНОПІДЙОМ 244
 366. ПАТ СУМСЬКА АВТОБАЗА №1 36
 367. ПрАТ СУМСЬКИЙ ОВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ 126
 368. ПрАТ ТАНАИС 202
 369. ПАТ ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО №15143
259

 370. ПАТ ТВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" 38
 371. ПАТ ТД "СІЛЬГОСПДЕТАЛЬ" 87
 372. ПрАТ ТЕАТРАЛЬНЕ 230
 373. ПрАТ ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ 104
 374. ПрАТ ТЕМІО 134
 375. ПАТ ТЕРНОПІЛЬАВТОГОСП 246
 376. ТОВ ТЕРНОПІЛЬРЕМБУД 265
 377. ПрАТ ТЕХНОСИСТЕМА 149
 378. ПАТ ТЕХНОТРАНССЕРВІС 136
 379. ПАТ ТММ -БАНК 220
 380. ПАТ ТОМАК 165
 381. ПрАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ПОБУТОВИЙ КОМПЛЕКС 

"ФОРУМ"
205

 382. ПАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМСНИЦЬКИЙ ЦЕНТР 156
 383. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАВТОВАЗ" 265
 384. ПрАТ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ 

"ЗАХІДУКРТРАНС"
226

 385. ПрАТ ТРАНСФЕРТ 268
 386. ПАТ ТРЕСТ "ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД" 206
 387. ПрАТ ТРЕТІЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ 

ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ
203

 388. ПрАТ УГСТ "ТОРОНТО-КИЇВ" 168
 389. СПрАТ УКРАЇНА 191
 390. ПрАТ УКРАЇНА ФУТБОЛ ІНТЕРНЕШНЛ 228
 391. ПАТ УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ

 "АВІАПОСТАЧ"
254

 392. ПрАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА 
КОМПАНІЯ -МИКОЛАЇВ

161

 393. ПрАТ УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

164

 394. ПрАТ УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО 
РОЗВИТКУ

104

 395. ПрАТ УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 164
 396. ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР 97
 397. ПАТ УКРДОРБУД 41
 398. ПАТ УКРЕНЕРГОЗАХИСТ 211
 399. ТОВ УКРІНФОРМСЕРВІС 268
 400. ПАТ УКРМЕДІАІНВЕСТ 40
 401. ПАТ УКРПОСТАЧПРОМ 54
 402. ПрАТ УКРПРОМСЕРВІС 265
 403. ПрАТ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 243
 404. ПрАТ УКРРОСМЕТАЛ 265
 405. ПАТ УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ 104
 406. ПрАТ УКРТЕХПРИЛАД ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ 130
 407. ПАТ УКРФАРМ-ІНВЕСТ 66
 408. ПАТ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ" 46
 409. ТОВ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРБОРГ" 234
 410. ПрАТ ФЕОДОСІЙСЬКА ОФСЕТНА ФАБРИКА 207
 411. ПАТ ФІНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ 

НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ
60

 412. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ" 49
 413. ПАТ ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ 39
 414. ПрАТ ФІРМА "ПОЛУМ’Я" 238
 415. ПрАТ ФІРМА "ПОЛУМ’Я" 238
 416. ПАТ ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ "ФЕЯ" 31
 417. ПАТ ФК "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 75
 418. ПрАТ ФК СОКРАТ 234
 419. ПрАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЧОРНОМОРЕЦЬ" 166
 420. ПрАТ ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА

ІМ. М.В. ФРУНЗЕ  КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

209

 421. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ АТП 16355 204
 422. ПАТ ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 98
 423. ПрАТ ХЕРСОНТЕКСТИЛЬ 154
 424. ПрАТ ХІМДИВІЗІОН 65
 425. ПрАТ ХІМДИВІЗІОН 76
 426. ПрАТ ХІМДИВІЗІОН 77
 427. ПАТ ХІММЕТ 81
 428. ПрАТ ЦЕНТР КОРПОРАТИВНИХ РІШЕНЬ 113
 429. ПрАТ ЦЕНТР СВІТЛО 201
 430. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 

"МАЯК"
155

 431. ПрАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА РИБОВОДНА СТАНЦІЯ 78
 432. ВАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 82
 433. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТАРНИЙ ЗАВОД 79
 434. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №1 185
 435. ПрАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АГРОС 205
 436. ПрАТ ЧЕРНОМОРОЧКА 205
 437. ПАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 245
 438. ТОВ ШИКО-2004 268
 439. ПАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ

ПІДПРИЄМСТВО 15962
123

 440. ПАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 15962

128

 441. ПАТ ШП ЮНІСТЬ 165
 442. ВАТ ШУМСЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АГРОПРОМТЕХНІКА"
253

 443. ПрАТ ЯВОРІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 14632

190

 444. ВАТ ЯЦИНОВО-СЛОБІДСЬКИЙ КАР’ЄР ПІСКУ 124
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №19205-9005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційно-видавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 586-43-97,
e- ma il: Kolomiets@vi do mos ti-ssmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e- ma il: 
emi tent@vi do mos ti-ssmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 586-43-94

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7-й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 200 
За мов лен ня № 0125380/1
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ДВ «Преса України» ДУС
Ад ре са: м. Ки їв,
пр. Перемоги, 50

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
24.04.2013 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 100,43 грн 
На рік — 1205,16 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
90,00 грн
Ціна на рік: 
1080,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
 (067) 9006948

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                          

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                        

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

   34602064 

320995

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   34602064 26007301003980

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007301003980

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державне підприємство "Інформаційновидавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"


