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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»

Повідомлення.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«НАЦІОНАлЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 

«НАФТОгАЗ УКРАЇНИ»
(код ЄДРПОУ 20077720, публічне акціонерне товариство, 

місцезнаходження: 01001, м.  Київ, вул. Б.Хмельницького, 6, 
тел./факс: 5863479, ngu@naftogaz.com, www.naftogaz.net)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.13 №252-р Тріколі-

ча Володимира Петровича (паспорт: ЕО №381840 виданий Центральним РВ ММУ УМВС 
України в Миколаївській обл. 02.10.97) призначено заступником голови правління Націо-
нальної акціонерної компанії «Нафтогаз України», звільнивши його з посади першого 
заступника голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

На зазначеній посаді перебував 3 роки. Акціями Національної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.13 №253-р Фран-
чука Валентина Геннадійовича (паспорт: АС №616656, виданий Луцьким МВ УМВС Украї-
ни у Волинській області 05.01.2000) призначено першим заступником голови правління 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на строк згідно з чинним законо-
давством. 

Попередні посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: директор Департа-
менту реалізації газу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», заступник 
голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та інші. Акціями 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» не володіє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.13 №254-р Морму-
ля Дмитра Дмитровича (паспорт: МН №996957, виданий Жовтневим РВ МУ ГУМВС Укра-
їни в Харкiвськiй обл. 26.07.08) призначено заступником голови правління Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України» на строк згідно з чинним законодавством. 

Попередні посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: заступник Міністра 
екології та природних ресурсів України, член наглядової ради Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України» та інші. Акціями Національної акціонерної компанії «Нафто-
газ України» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Заступник 
голови правління  г. Юр’єв

 ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

ВАТ ВОлОДИМИР-ВОлИНсЬКЕ ПІДПРИЄМсТВО «РОДЮчІсТЬ»
місцезнаходження: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Н. Ужвій, 3, пові-

домляє, що 27.05.2013 року о 10.00 за адресою Волинська область, м. Володимир-Волинський, 
вул. Н. Ужвій, 3, в актовому залі відбудуться загальні збори акціонерів товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції в зв’язку з при-

веденням діяльності у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» у тому числі 
пов’язаних зі зміною найменування акціонерного товариства.

3. Затвердження внутрішніх положень товариства відповідно до вимог законодавства та 
нової редакції статуту.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 09.00 до 09.45 за місцем проведення зборів. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24  го-
дину 21.05.2013 року . З матеріалами, що стосуються підготовки до проведення загальних 
зборів, акціонери товариства можуть ознайомитися за місцезнаходженням товариства у 
кабінеті бухгалтерії в робочий час. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами Малюга С.В.

Довідка за телефоном: ( 03342) 2-49-83 
ПРАВлІННЯ 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ТЕХНОсИсТЕМА»

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 Приватне акціонерне товариство 
«Техносистема»

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

32918722

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

www.technosistema.pat.ua

ТЕлЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 586-43-94



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

150

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

П Р О Т О К О л
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ Компанія «Ельба»

Дата проведення загальних зборів: 19 квітня 2013 року.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: 23 квітня 2013 року.
Перелік питань, рішення за якими були прийняті черговими Загальними зборами 

акціонерів:
Про обрання голови та секретаря зборів.1. 
Про обрання лічильної комісії і затвердження її складу.2. 
Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 3. 

2012 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік.
Звіт генерального директора Товариства, Наглядової ради, Ревізора Товариства про 4. 

результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту генерального 5. 

директора, звіту Ревізора Товариства про результати діяльності у 2012 році.
Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності за 2012 рік. За-6. 

твердження звіту зовнішнього аудитора.
Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 7. 
Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням 8. 

вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
Про затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів).9. 

Про затвердження укладених Товариством з ПАТ «РАДИКАЛ-БАНК» договорів та 10. 
додаткових угод, які були підписані Товариством протягом 2012 року. 

Про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 11. 
більше як одного року з дати прийняття такого рішення. 

Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової 12. 
Ради ПАТ Компанія «Ельба».

Про обрання членів Наглядової ради ПАТ Компанія «Ельба». 13. 
Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ Компанія «Ельба». 14. 
Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладати-15. 

муться з обраними членами Наглядової ради ПАТ Компанія «Ельба», встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або 
трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 По першому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили: Секрета-
рем зборів, який відповідатиме за ведення протоколу, обрати Зайцеву Олену Вікторівну, а 
головою зборів – Главу Олександра Олексійовича. 

Голосування проводилося бюлетенем №1.
голосували:
ЗА» - 30303950 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАВсЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
По другому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили: для під-

рахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів обрати та затвердити 
лічильну комісію у складі:

Шапкіна О.Г. - голова лічильної комісії;
Зайцева О.В. – член лічильної комісії;
Байда А.А. – член лічильної комісії.
голосування проводилося бюлетенем №2.
гОлОсУВАлИ: 
«ЗА» - 30303950 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАВсЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
 По третьому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили: затвер-

дити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та визначити 
основні напрямки діяльності на 2013 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.
гОлОсУВАлИ: 
«ЗА» - 30303950 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«УТРИМАВсЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
 По четвертому питанню порядку денного вирішили: Заслухали звіт генерального ди-

ректора Публічного акціонерного товариства Компанія «Ельба» (далі Товариство), наглядо-
вої ради Товариства, Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 
р. Затвердити звіт генерального директора про результати діяльності в 2012 р.

голосування проводилося бюлетенем № 4.
гОлОсУВАлИ: 
«ЗА» - 30303950 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх пред-

ставників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій;

«УТРИМАлИсЬ» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій;

Рішення прийнято.
 По п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили: затверди-

ти звіт Наглядової ради, звіт генерального директора, звіт Ревізора Товариства про резуль-
тати діяльності Товариства у 2012 році.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.
гОлОсУВАлИ: 
«ЗА» - 30303950 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх пред-

ставників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій;

«УТРИМАлИсЬ» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій;

Рішення прийнято.
По шостому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили: Заслуха-

ти звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності за 2012 рік. Затвер-
дити звіт зовнішнього аудитора.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.
гОлОсУВАлИ: 
«ЗА» - 30303950 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх пред-

ставників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій;

«УТРИМАлИсЬ» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій;

Рішення прийнято.
По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили: затвердити 

річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства Компанія «Ельба» за 2012 рік.
Голосування проводилося бюлетенем № 7.
гОлОсУВАлИ: 
«ЗА» - 30303950 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх пред-

ставників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій;

«УТРИМАлИсЬ» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій;

Рішення прийнято.
По восьмому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили: затвер-

дити порядок розподілу прибутку, збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 
Законом України «Про акціонерні товариства».

Голосування проводилося бюлетенем №8.
гОлОсУВАлИ: 
«ЗА» - 30303950 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх пред-

ставників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій;

«УТРИМАлИсЬ» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій;

Рішення прийнято.
По дев’ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили: в зв’язку 

з відсутністю прибутку дивіденди не виплачувати.
Голосування проводилося бюлетенем № 9.
гОлОсУВАлИ: 
«ЗА» - 30303950 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх пред-

ставників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій;

«УТРИМАлИсЬ» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій;

Рішення прийнято.
По десятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили: затвер-

дити укладені Товариством з ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» договори та додаткові угоди, які були 
підписані Товариством протягом 2012.

 Голосування проводилося бюлетенем № 10.
гОлОсУВАлИ: 
«ЗА» - 30303950 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх пред-

ставників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій;

ПАТ КОМПАНІЯ «ЕлЬбА»
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«УТРИМАлИсЬ» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій;

Рішення прийнято.
По одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили: 

схвалити укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голосування проводилося бюлетенем № 11.
гОлОсУВАлИ: 
«ЗА» - 30303950 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання ак-
цій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх пред-
ставників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій;

«УТРИМАлИсЬ» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій;

Рішення прийнято.
По дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили: до-

строково припинити повноваження голови членів Наглядової ради ПАТ Компанія «Ельба» - 
Брагіна Сергія Олександровича, Гулеватого Олександра Івановича, Колибіденко Олени Ві-
кторівни.

Голосування проводилося бюлетенем № 12.
гОлОсУВАлИ: 
«ЗА» - 30303950 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання ак-
цій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх пред-
ставників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій;

«УТРИМАлИсЬ» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій;

Рішення прийнято.
По тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили: Об-

рати членами Наглядової ради ПАТ Компанія «Ельба» Клікуна Юрія Олексійовича, Гулевато-
го Олександра Івановича, Зайцеву Олену Вікторівну.

Голосування проводилося бюлетенем № 13.
гОлОсУВАлИ: 
«ЗА» - Кількість кумулятивних голосів поданих «за» Клікуна Юрій Олексійовича, Гулева-

того Олександра Івановича, Зайцеву Олену Вікторівну 90911850 голосів, що складає 100 % 

від загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх пред-
ставників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій;

«УТРИМАлИсЬ» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій;

Рішення прийнято.
По чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили: 

Обрати головою Наглядової ради ПАТ Компанія «Ельба» Клікуна Юрія Олексійовича.
Голосування проводилося бюлетенем № 14.
гОлОсУВАлИ: 
«ЗА» - 30303950 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх пред-

ставників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій;

«УТРИМАлИсЬ» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій;

Рішення прийнято.
По п'ятнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів вирішили: 

Укласти цивільно- правовий договір з обраними членами Наглядової ради Товариства, вста-
новити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства в сумі 1000 грн., що буде 
виплачуватися щомісячно. Обрати генерального директора ПАТ Компанія «Ельба» Главу 
О.О., як особу, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 15.
гОлОсУВАлИ: 
«ЗА» - 30303950 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх пред-

ставників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій;

«УТРИМАлИсЬ» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів 
(їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій;

Рішення прийнято.
Голова комісії   ____________   О.Г. Шапкіна 
Члени комісії:   ____________   О.В. Зайцева 
   ____________   А.А. Байда

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«сЕНТРАВІс ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому 

виданні, розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці).
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» 

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство 
Місцезнаходження емітента: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто 

Нікополь, проспект Трубників, будинок 56 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30926946 
Міжміський код, телефон та факс: (0566) 69-10-45 (0566) 69-11-01 
серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00 № 823883 
Дата державної реєстрації: 23.05.2000р. 
Електронна поштова адреса емітента: Barkova@centravis.com
 lberezina@centravis.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: www.centravis.com/ru/news-center 
Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
22.04.2013 року, на підставі рішення акціонера, у складі посадових осіб емі-

тента відбулися наступні зміни:
1. Відкликано (звільнено): Науменко Сергій Григорович, паспорт серія АК № 

029369 виданий 01.05.1998 року Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропе-
тровській області, член Ради Директорів ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН 
ЮКРЕЙН», перебув на посаді з 12.04.2011 року до 22.04.2013 року, частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є рішення 
акціонера від 22.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

Інша особа не призначається у зв’язку з відсутністю кандидатури. Посада 
залишається вакантною до моменту призначення іншої особи.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
генеральний директор                                       Атанасов Юрій Васильович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«сЕНТРАВІс ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН 

ЮКРЕЙН» 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30926946 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій буде розміщено регу-
лярну річну інформацію: 

www.centravis.com/ru/news-center 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНгОВА гРУПА» 

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню-
вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 23189879
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://deg.com.ua/press/news/147/

Директор      О.б. Кац
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Суднобудівний завод «Залiв»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента
Автономна Республіка Крим, 98310, Керч, Танкiстiв, 4
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14307251
1.5. Міжміський код та телефон емітента 06561 3-30-55
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента 641764
1.7. Дата державної реєстрації 28.11.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації www.zaliv.com
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1046568 1214320
Основні засоби (за залишковою вартістю) 272405 280899
Довгострокові фінансові інвестиції 143425 21351
Запаси 50658 34899
Сумарна дебіторська заборгованість 396933 600732
Грошові кошти та їх еквіваленти 7970 20142
Власний капітал 165530 247026
Статутний капітал 230069 230069
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -64650 -70607
Довгострокові зобов'язання 19089 357451
Поточні зобов'язання 861949 609843
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.0018 0.0064
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0.0018 0.0064

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 920197160 920197160
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 165530 247026

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Управління Товариством здійснюють загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Гене-

ральний директор. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює 
Ревізійна комісія.

Інформація про посадових осіб емітента.
Генеральний директор – Ларін Олександр Олександрович(в звітному році – В.о. генераль-

ного директора).
Голова Наглядової ради – Кузьменко Микола Євгенійович
Члени Наглядової ради: 
Захарчук Андрій Леонідович, 

Бескоровайний Геннадій Геннадійович, 
Антонов Кирило Олександрович.
Голова Ревізійної комісії – Романика Олексій Павлович.
Головний бухгалтер – Мішина Лариса Дмитріївна.
Інформація про засновників емітента.
Засновником Товариства є Держава в особі  Міністерства машинобудування, військово-

промислового комплексу і конверсії, доля Держави  в статутному капіталі Товариства від-
сутня.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції іменні прості. Форма випуску – бездокументарна. Кількість – 920197160 шт. номі-

нальною вартістю 0,25 грн. кожна, що складає 230049290,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску - №21/1/11 від 10 січня 2011 року., видане Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку. Акції допущені к торгівлі на фондової біржі по категорії позалістингових 
цінних паперів та інших фінансових інструментів.

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

Товариство склало договір на обслуговування емісії цінних паперів з ПАТ «Національний 
депозитарій України».

6. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори акціонерів в звітному році відбулися 06.04.2012р. Кворум 91%.
7. Інформація про дивіденди
У звітному році дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ЛАУ» код ЄДРПОУ 19011259.
Місцезнаходження 99011, м.Севастополь, вул.Новоросійська, 44.
Свідоцтво про державну реєстрацію – серія А00 № 282114, дата проведення державної 

реєстрації 12.11.1991р. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності 
№ 0178 від 26.01.2001р., продовжене рішенням Аудиторської палати України 23.12.2010р. № 
224/3 до 23.12.2015р.

Висновок
На нашу думку, попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що за-

кінчився на зазначену дату, за винятком питання, про яке йдеться у попередньому параграфі, 
складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призна-
чення, описаної в примітці , включаючи припущення управлінського персоналу щодо стан-
дартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікуєть-
ся, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет 
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 у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії -  23.04.2013 р. та на власному веб-сайті – 24.04.2013р.

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. генеральний  директор __________ ларін Олександр Олександрович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.04.2013

(дата)

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «сУДНОбУДІВНИЙ ЗАВОД «ЗАлiВ»

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА» 

1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента 69057, м. Запоріжжя, Адм. Нахімова, буд.3 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00187292 
1.5. Міжміський код, телефон та факс (061)233-71-69 (061)220-04-45 
Адреса сторінки в мережі Інтернет zza.zp.ua 
1.7. Свідоцтво про державну реєстрацію А01 №022612 , дата видачі 20.01.1995
1.8. Розмір статутного капіталу емітента 662 760,00 
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
Звітний Попередній

Усього активів 9146 9201
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6804 7145
Запаси 738 598
Сумарна дебіторська заборгованість 1000 853
Грошові кошти та їх еквіваленти 102 16
Власний капітал 7102 7070
Статутний капітал 663 663
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5248 5210
Довгострокові зобов'язання 36 97
Поточні зобов'язання 1601 1545
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,010 0,064
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3682000 3682000
Вартість чистих активів 7102 7070

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. Загальні збори мають право при-

ймати рішення з усіх питань діяльності Товариства. Наглядова рада - орган, що представляє інтер-
еси акціонерів та здійснює контроль за виконавчим органом Товариства в період мiж загальними 
зборами акціонерів Товариства. Компетенція наглядової ради у вiдповiдностi до чинного законо-

давства. Одноосібний виконавчий орган Товариства - Генеральний директор, який здійснює керів-
ництво його поточною діяльністю і обирається наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Ревiзiйна 
комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого 
органу, перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства. 

Інформація про посадові особи емiтента. Генеральний директор заводу - Поплавка Мико-
ла Миколайович,

Голова наглядової ради - Костенко Федiр Федорович, Заступник голови наглядової ради 
- Сотник Володимир Олексiйович, Секретар наглядової ради - Яценко Тамара Вiкторiвна, Чле-
ни наглядової ради - Поплавка Андрiй Миколайович, Поплавка Сергiй Миколайович, Голова 
ревiзiйної комiсiї - Дубровка Надiя Григорiвна.

Інформація про засновників емітента. Запорізька обласна Рада народних депутатів.
4. Інформація про цінні папери емітента. Акції іменні бездокументарні у кількості – 3682000 

шт. номінальна вартість 0,18 грн., частка у статутному капіталі –100%, лістинг не проходили. 
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 папери 
емітента у депозитарній системі України не було.

6. Інформація про загальні збори Проведені річні загальні збори акціонерів 04.04.2012, 
кворум – 84,12%

7. Інформація про дивіденди. Дивіденди за 2011 рік не нараховувались. 
8. Інформація щодо аудиторського висновку. Аудитор вважає, що фiнансова звiтнiсть 

ПАТ «Завод «Запорiжавтоматика» справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах 
вiдображає фiнансовий стан товариства на 31 грудня 2012 р. та її фінансові результати за 
2012 рік з додержанням вимог Концептуальної основи складання фінансової звітності та 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

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

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
24.04.2013 р.

Річна інформація розміщена на сторонці zza.zp.ua в мережі Інтернет 24.04.2013 р.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно з законодавством.
 генеральний директор Поплавка Микола Миколайович
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
"Промислово страховий Альянс"

1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Сергія Тюленіна,23, м. Запоріжжя, 69001, 

Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22134155
1.5. Міжміський код та телефон: 0612240516
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

А01 №526755

1.7. Дата державної реєстрації: 09.02.1999
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

http://22134155.smida.gov.ua/em_reports

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 79777 108201
Основні засоби (за залишковою вартістю) 453 604
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7 4
Сумарна дебіторська заборгованість 1348 1372
Грошові кошти та їх еквіваленти 4629 4202
Власний капітал 75941 104863
Статутний капітал 30000 30000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4146 7564
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1037 843
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.) 3000000 3000000
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 75560 104520

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента: Загальні збори,Наглядова рада,Правління.
Інформація про посадових осіб емітента 
голова Правління - сагайдачний Михайло Юрійович Освіта: вища. Попередня посада, яку 

займав: Заступник керівника Управління охорони здоров’я. Повноваження та обов’язки поса-
дової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній фор-
мах посадовій особі емітента (особа не дала згоди на розкриття інформації). Змін у персо-
нальному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) 
- 24років.Попередні посади:Заступник керівника Управління охорони здоров’я в Запорізькій 
області.Посадова особа працює в ТОВ «Асістанс -Сервіс» по суміству та займає посаду 
Директор-Головний лікар.

головний бухгалтер - Приварнікова Ольга Василівна Освіта: вища. Попередня посада, яку 
займав: Головний бухгалтер АТ «Омета Південь-Схід». Повноваження та обов’язки посадової 
особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах по-
садовій особі емітента -(особа не дала згоди на розкриття інформації). Змін у персональному 
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 15 років.Попе-
редні посади: Головний бухгалтер АТ «Омета-Південь-Схід»Посадова особа не працює та не 
займає посад на будь-яких інших підприємствах.

голова спостережної ради - Шейко Олександр Олегович Освіта: вища. Стаж керівної робо-
ти (років): 21. Попередня посада, яку займав: Директор департаменту гуманітарних програм 
МБФ на честь Покрова Пресвятої Богородиці.. Повноваження та обов’язки посадової особи 
визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій 
особі емітента не виплачувалась. Рішення про призначення прийняте засіданням Наглядової 
ради №3 від 02.04.2012р.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. Посадова особа працює Директором департаменту гуманітарних про-
грам МБФ.

Розмір пакета акцій емітента: 1(одна) акція. Строк, на який призначено особу: з 
02.04.2012р. - на 3 роки.

член спостережної ради - балаян Наталія сергіївна Освіта: вища. Стаж керівної роботи 
(років): 7. Попередня посада, яку займав: Менеджер ТОВ «Подол-2000». Повноваження та 
обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в на-
туральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішення про призначення при-
йнято загальними зборами акціонерів, Протокол №1/2012 від 02.04.2012р. Не володіє часткою 
в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини по-
садова особа емітента не має. Посадова особа працює та займає посаду менеджера в ТОВ 
«Подол-2000»Строк. на який призначено особу: з 02.04.2012р. - на 3 роки.

член спостережної ради - Демус Олександр Михайлович; Освіта: вища. Стаж керівної ро-
боти (років): 22. Попередня посада, яку займав: Керівник департаменту гуманітарних програм 
ПАТ «Смарт-Холдинг». Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою ін-
струкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не ви-
плачувалась. Рішення про призначення прийняте загальними зборами акціонерів, Протокол 
№1/2012від02.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. Посадова особа працює та не займає посаду Керівника департаменту 
гуманітарних програм ПАТ «Смарт-Холдинг» Не володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та. Строк, на який призначено особу: з 02.04.2012р. - на 3 роки.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-
міру часток, паїв) Юридичні особи:ТОВ»ТбМ К лТД» (код за ЄДРПОУ 13612472), місцезнахо-
дження: Сергія Тюленіна 23, м. Запоріжжя, 69001. Засновнику/учаснику належить 75,55% від 
загальної кількості акцій .Фізичні особи: Ширинський Андрій Аркадійович Засновнику/учасни-
ку належить 8,15% від загальної кількості акцій .Харченко Віктор Кузьміч Засновнику/учасни-
ку належить 8,15% від загальної кількості акцій. Шестовський Євген Федорович Засновнику/
учаснику належить 8,15% від загальної кількості акцій.

4. Інформація про цінні папери емітента –за звітний період акції, облігації, інші цінні папе-
ри не випускались.

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

Реєстратор - ТОВ «Перше реєстраційне бюро» (ЄДРПОУ - 33575999), організаційно- Міс-
цезнаходження: Димитрова,61/38, м. Кривий Ріг, 50027. Ліцензія на цей вид діяльності АГ 
№399226, що видана: ДКЦПФР 29.09.2010 року. Контактний телефон: 056-401-15-59, факс: 
056-401-15-59. Основний вид діяльності: Здійснює ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 02.04.2012 року. Кворум зборів: 

80,0293% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішень з питань порядку проведення 
зборів.2.Звіт Правління за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Прав-
ління щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.3. Звіт Наглядової Ради Товариства 
за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки 
діяльності протягом звітного періоду.4.звіт Ревізора Товариства за 2011рік, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізора щодо оцінки діяльності протягом звітного пе-
ріоду.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011рік.6.Про розподіл прибутку Товари-
ства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 році.7. 
Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради. За-
твердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради(в т.ч. встанов-
лення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради.8.Припинення повноважень Ревізора та обрання Ревізора. Затвер-
дження умов договору, що укладатиметься з Ревізором (в т.ч. встановлення розміру вина-
городи), обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.9. При-
йняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів. Попередне схвалення 
значних правочинів та надання повноважень Наглядовій раді по прийняттю рішень про вчи-
нення Товариством значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань 
порядку денного: не було.

Особи, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: не було.Результати роз-
гляду питань порядку денного: По всім питання рішення прийнято одноголосно.

Причини, чому загальні збори не відбулися:Збори відбулися.
--- *** ---
7. Інформація про дивіденди – дивіденди не нараховувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку 

емітента:Незалежна аудиторська фірма ТОВ «АУДИТ-ВІД» (ЄДРПОУ - 30543571), Місцезнахо-
дження: Пр. Леніна,161, оф.10, м. Запоріжжя, 69035. Ліцензія на цей вид діяльності Свідоцтво 
№2162, що видана: Аудиторська палата України 26.01.2001 року. Контактний телефон: 
061-213-26-43. Основний вид діяльності: аудиторськi послуги емiтенту. Проведена перевірка 
річного звіту за 2012 рік.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Незалежною аудиторською фірмою ТОВ «АУДИТ-ВІД», що здійснює діяльність на під-

ставі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2162 від 
26.01.2001р., виданого Аудиторською палатою України, дію якого продовжено до 
04.11.2015р. та свідоцтва Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Україні 
серії АБ № 000183, виданого 27.02.2007р., строк дії якого по 04.11.2015р., проведено аудит 
наданої фінансової звітності ПрАТ «Промислово страховий Альянс» ( ЄДРПОУ – 22134155) 
за 2012 рік. Висновок аудитора На нашу думку, фінансові звіти за виключенням обмежень 
зазначених у попередньому параграфі у всіх суттєвих аспектах справедливо та достовірно 
відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012р., його фінансові ре-
зультати 2012 рік. Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних первинного 
бухгалтерського обліку та розрахунків, відображеним в трансформаційних таблицях по пе-
реводу показників з ПСБО в МСФЗ та відповідає встановленим вимогам з дотриманням 
вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, чинного За-
конодавства України й прийнятої облікової політики підприємства. Керуючись МСФЗ 1, ком-
панія обрала першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2012року. З цієї дати 
фінансова звітність Компанії складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розро-
блені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень 
Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень По-
стійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтер-
ського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності. За всі звітні періоди, які за-
кінчувались 31 грудня 2011 г., Компанія складала фінансову звітність відповідно до 
Національних (стандартів) положень бухгалтерського обліку України. Зазначена фінансова 
звітність за рік, який завершено 31 грудня 2012 р., є першою фінансовою звітністю, яка 
підготовлена з додержанням вимог МСФЗ.Прийнята облікова політика Компанії, затвердже-
на наказом №1 від 03.01.2012р., відповідає всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складан-
ня першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2012року). 

Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку: 
Частина активів відображена за історичною собівартістю, що є їх доцільною вартістю, на 
дату першого застосування МСФЗ у відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування між-
народних стандартів фінансової звітності». Об’єкти нерухомості станом на 31.12.2012р. 
відображені за справедливою вартістю відповідно до висновків, зроблених експертом в 
звіті про експертну оцінку справедливої вартості необоротних активів. Фінансові інстру-
менти та фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю з віднесенням 
змін за рахунок нерозподілених прибутків та збитків. Показники платоспроможності та 
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фінансової стійкості Товариства витримані, тобто значно більше оптимального значення. 
Фінансовий результат від звичайної діяльності в 2012 році є прибутковим. Виходячи із 
системи показників, які відображають наявність, розміщення, структуру джерел засобів, 
ступень залежності від інвесторів та кредиторів, використання фінансових ресурсів ПрАТ 
«Промислово страховий Альянс», можна зробити висновок, що фінансовий стан Товари-
ства є задовільним. 

Розкриття інформації відповідно до «Вимог до аудиторського висновку при розкритті ін-
формації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджени-
ми Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. №1360. На підставі наданих до аудиторської перевірки 
документів нами суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, 
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР 
разом з фінансовою звітністю, не встановлено.

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

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

23.04.2013
(дата)

Річна інформація 
розміщена на сторінці 
(за наявності)

http://22134155.smida.gov.ua/em_
reports

в мережі 
Інтернет 23.04.2013

(адреса сторінки) (дата)

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. голова Правління ____________ сагайдачний М.Ю.
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М. П. 23.04.2013
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні, 

розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці).
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬ-
СЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР» 

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство 
Місцезнаходження емітента: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, 

проспект Трубників, будинок 56 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:   30755884 
Міжміський код, телефон та факс:  (05662) 2-23-62
серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: виписка з ЄДРПОУ АОО № 

30755884 
Дата державної реєстрації:  22.01.2002р. 
Електронна поштова адреса емітента: nmz@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http:/nikopol-media.com.ua/
Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
19.04.2013 року загальними зборами акціонерів прийнято рішення про зміну складу 

посадових осіб (протокол № 15 від 19.04.2013р.):
2.1. Відкликано (звільнено) склад  Наглядової  ради Товариства: 
2.1.1. Глибченко Станіслав Вадимович,(паспорт СН номер 418435, виданий 28.01.1997р.  

Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві) , член наглядової ради, перебував на посаді з 
23.04.2010  року до 23.04.2013 року. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента 
– 0%, підставою звільнення є закінчення терміну повноважень та протокол загальних збо-
рів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

2.1.2. Троян Михайло Михайлович, паспорт: серія АЕ номер 336279, виданий  
09.07.1996р.Нижньодніпровським РВ ДМУ МВД України у Дніпропетровській області. член 
наглядової ради, перебував на посаді з 23.04.2010  року до 23.04.2013 року. Частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є закінчення терміну 
повноважень та протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

2.1.3. Кривцова Валерія Ігорівна (паспорт АС № 904468, виданий 08.12.2003 р. Кіров-
ським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області) член наглядової ради, перебу-
вала на посаді з 23.04.2010  року до 23.04.2013 року. Частка, якою володіє в статутному 
капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є закінчення терміну повноважень та прото-
кол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

2.2. Обрано (призначено): Глибченко Станіслав Вадимович – не володіє акціями ПрАТ 
«НМЦ», Троян Михайло Михайлович – не володіє акціями ПрАТ «НМЦ», Зінченко Вікторія 
Сергіївна не володіє акціями ПраТ «НМЦ».

2.2.1. Глибченко Станіслав Вадимович, член наглядової ради , термін повноважень три 
роки  до 19.04.2016 року, протягом діяльності обіймав  посади: головний спеціаліст-
юрисконсульт Департаменту по корпоративним активам НПІГ «ІНТЕРПАЙП», головний 
спеціаліст-юрисконсульт Департаменту по корпоративним активам  ТОВ «ІСТВАН». Частка, 
якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є протокол за-
гальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

2.2.2. Троян Михайло Михайлович, член наглядової ради , термін повноважень три 
роки  до 19.04.2016 року, протягом діяльності обіймав  посади:головний спеціаліст Депар-

таменту по корпоративним активам НПІГ «ІНТЕРПАЙП», ТОВ «ІСТВАН» головний спеціаліст 
Департаменту по корпоративним активам . Частка, якою володіє в статутному капіталі емі-
тента – 0%, підставою призначення є протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.3. Зінченко Вікторія Сергіївна, член наглядової ради , термін повноважень три роки  
до 19.04.2016 року, протягом діяльності обіймав  посади: ПАТ КБ «Приват Банк«- юрискон-
сульт, ДП  «Телерадіокомпанія «Стерх « - юрисконсульт . Частка, якою володіє в статутно-
му капіталі емітента – 0%, підставою призначення є протокол загальних зборів № 15 від 
19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Відкликано (звільнено) склад  Ревізійної комісії Товариства: 
2.3.1. Люборщук Ольга Олександрівна (паспорт: АМ № 369572, виданий 18.06.2001 р. 

Кіровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області) , член ревізійної комісії, 
перебувала на посаді з 23.04.2010  року до 23.04.2013 року. Частка, якою володіє в статут-
ному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є закінчення терміну повноважень та 
протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

2.3.2. Хандрига Світлана Василівна (паспорт: АК  № 326298, виданий 07.09.1998 р. Ін-
дустріальним РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області) , член ревізійної комісії, 
перебувала на посаді з 23.04.2010  року до 23.04.2013 року. Частка, якою володіє в статут-
ному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є закінчення терміну повноважень та 
протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

2.3.3. Константинов  Ігор  Геннадійович (паспорт: АЕ  № 493531, виданий 07.09.1998 р. 
Індустріальним РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області), член ревізійної комі-
сії, перебував на посаді з 23.04.2010  року до 23.04.2013 року. Частка, якою володіє в ста-
тутному капіталі емітента – 0%, підставою звільнення є закінчення терміну повноважень та 
протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

2. 4. Обрано (призначено): Люборщук Ольга Олександрівна- не володіє акціями ПрАТ 
«НМЦ», Хандрига Світлана Василівна-не володіє акціями ПрАТ «НМЦ»,Константинов Ігор 
Геннадійович -не володіє акціями ПрАТ «НМЦ».

2. 4. 1 Люборщук Ольга Олександрівна, член ревізійної комісії , термін повноважень 
три роки  до 19.04.2016 року, протягом діяльності обіймала  посади: ДП «Телерадіокомпа-
нія «Стерх «- головний бухгалтер . Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 
0%, підставою призначення є протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. 4. 2.Хандрига Світлана Василівна, член ревізійної комісії , термін повноважень три 
роки  до 19.04.2016 року, протягом діяльності обіймала  посади: Основне -ТОВ Рекламне 
агентство Собор – головний бухгалтер. Сумісництво - ДП «Телерадіокомпанія «Стерх«-зам. 
головного бухгалтера. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою 
призначення є протокол загальних зборів № 15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

2. 4. 3. Константинов Ігор Геннадійович, член ревізійної комісії, термін повнова-
жень три роки  до 19.04.2016 року, протягом діяльності обіймав  посади: ДП «Телера-
діокомпанія «Стерх «- заст. начальника відділу реклами. Частка, якою володіє в ста-
тутному капіталі емітента – 0%, підставою призначення є протокол загальних зборів № 
15 від 19.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор              бондарець Валерій Миколайович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «НІКОПОлЬсЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР»»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ХЕРсОНТЕКсТИлЬ» 

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: Приватне акціонерне товариство 

«Херсонтекстиль»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 01552345
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://tekstyl.ksequip.com.ua/2012.pdf

ТЕлЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 586-43-94
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Річна інформація емітента 
за 2012 рік.

1.Загальні відомості.
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Центральне кон-1.1. 

структорське бюро «МАЯК»
Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство1.2. 
Місцезнаходження емітента: вул. Академiка Кримського, 27-А, м. Київ, 031421.3. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 136869151.4. 
Міжміський код та телефон: (044) 423-22-811.5. 
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 2492291.6. 
Дата державної реєстрації: 27.04.19941.7. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 1.8. 

розкриття інформації: www.mayak.pat.ua
2.Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента: 

Найменування показника Період:
Звітний 2012 рік Попередній 2011 рік

Усього активів 865.8 848.1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 451.7 467.1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 314.1 223.3
Грошові кошти та їх еквіваленти 39.2 127.1
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 541.3 624
Статутний капітал 5.4 5.4
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 324.5 224.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 552.0 (161.4)
Чистий прибуток (збиток) (82.7) 176.7
Вартість чистих активів 557.4 624
Середньорічна кількість акцій 107800 107800
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 28

3.Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.
3.1.Інформація про органи управління емітента.
Загальні збори акціонерів є вищим органом ПАТ ЦКБ «Маяк»
Наглядова рада – є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, контро-

лює та регулює діяльність виконавчого органу.
Одноосібний виконавчий орган товариства – Директор.
3.2.Інформація про посадових осіб емітента.
Виконуючий обов’язки директора – Кравець Олександр Володимирович, 1959 р.н., 

освіта вища, Київський політехнічний інститут, інженер-електромеханік, стаж керівної ро-
боти 23 роки, попередня посада заступник голови правління ВАТ «ЦКБ «Маяк», непогаше-
ної судимості не має.

Голова Наглядової ради – Сторожук Іван Васильович, 1939 р.н. освіта вища, Київський 
політехнічний інститут, радіоінженер, стаж керівної роботи 40 років, попередня посада на-
чальник науково-дослідного відділу ЦКБ «БАМЗ» непогашеної судимості не має.

Член Наглядової ради – Кириченко Валерій Олександрович, 1939 р.н. освіта вища Ки-
ївський політехнічний інститут, радіоінженер, стаж керівної роботи 26 років, попередня 
посада начальник дослідного відділу ЦКБ «БАМЗ», непогашеної судимості не має.

Член Наглядової ради – Лозовий Володимир Вікторович, 1967 р.н., освіта вища, Доне-
цький інститут радянської торгівлі, бухгалтерський облік, непогашеної судимості не має.

Член Наглядової ради – Сагателян Олександр Робертович, 1960 р.н., освіта вища 
Львівське вище військове політичне училище, спеціальність журналістика, стаж керівної 
роботи 11 років, непогашеної судимості не має.

Член Наглядової ради – Стемковський Дмитро Вікторович, 1970 р.н., освіта середня-
спеціальна, Сиктивкарське училище мистецтв, художник-оформлювач, непогашеної суди-
мості не має.

3.3.Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток/паїв) Юридична особа – засновник: Мiнiстерство машинобудування, 
вiйськово - промислового комплексу та конверсiї (код заЄДРПОУ д/н) вул. Сурикова, 3, м. 
Київ – акціями не володіє. Фізичні особи – засновники відсутні. Кількість акціонерів фізич-
них осіб - 313, які володіють 100% від загальної кількості акцій.

4.Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуск акцій: Випуск зареєстровано 18.07.2011 року, номер свідоцтва 

про реєстрацію випуску 299/10/1/11, найменування органу, що зареєстрував випуск: 
Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл., дата видачі свідоцтва 24.05.2012 року, 
код цінного паперу: UA4000126783, тип цінного паперу: акції іменні прості, Форма існуван-
ня та форма випуску: бездокументарна, номінальна вартість акції 0,05 грн., кількість акцій 
– 107800 шт., загальна номінальна вартість акцій 5390,0 грн., що складає 100% у статутно-
му капіталі. Інших акцій товариство не випускало. Акціями товариства не торгували на 
біржах та організаційно-оформленому позабіржовому ринку. Товариство не здійснювало 
викуп власних акцій.

Облігацій та інших цінних паперів та похідних цінних паперів товариство не випус-
кало.

5.Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 
у Депозитарній системі України: За звітний період не відбулося змін особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента.

6.Інформація про загальні збори.
6.1. Вид загальних зборів: Позачергові. Дата проведення: 23.03.2012 року. Кворум збо-

рів 68,57%
Порядок денний 1.Обрання лічильної комісії, головуючого та секретаріату зборів 2.

Розгляд та затвердження нової редакції Статуту ВАТ «ЦКБ «Маяк»,що відповідає ЗУ «Про 

акціонерні товариства». 3.Розгляд та затвердження Положення про Загальні збори. 4.Роз-
гляд та затвердження Положення про Наглядову Раду. 5.Розгляд та затвердження Поло-
ження про Директора.

6.2. Вид загальних зборів: Чергові. Дата проведення: 20.04.2012 року. Кворум зборів 
56,06% – збори не відбулись за відсутністю кворуму

Порядок денний 1.Вибори лічильної комісії, головуючого та секретаря зборів. 2.Звіт 
Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011рік та напрямки робо-
ти у 2012 році. 3.Звіт Ради Товариства. 4.Звіт Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного 
звіту за 2011рік. 6.Розподіл прибутку і збитків Товариства. 7.Про виплату дивідендів. 8.При-
йняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Ради та Ревізійної комісії Товари-
ства. 9.Про зміну назви Товариства. 10.Внесення змін до Статуту та затвердження нової ре-
дакції Статуту у відповідності з нормами закону України «Про акціонерні товариства». 11.
Внесення змін у Положення «Про Загальні збори» та затвердження його нової редакції. 12.
Затвердження Положення «Про Наглядову Раду». 13.Затвердження Положення «Про дирек-
тора». 14.Вибори Директора. 15.Вибори Наглядової Ради. 16.Затвердження умов договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розміру їх винагороди (ко-
шторису), обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів).

6.3. Вид загальних зборів: Позачергові. Дата проведення: 26.06.2012 року. Кворум збо-
рів 75,75%

Порядок денний 1.Обрання лічильної комісії, головуючого та секретаря зборів. 2.Об-
рання директора Товариства. 3.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 4.Затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
розміру їх винагороди та обрання уповноваженої особи для підписання цих договорів. 
5.Внесення змін до положення про Наглядову раду товариства та затвердження його нової 
редакції. 6.Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік 
та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік. 7.Звіт Ради товариства за 2011 
рік. 8.Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік. 9.Затвердження річного звіту Товариства за 2011 
рік. 10.Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених зако-
ном. 11.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Ради та Ревізійної 
комісії Товариства.

6.4. Вид загальних зборів: Позачергові. Дата проведення: 25.09.2012 року. Кворум збо-
рів 42,81% – збори не відбулись за відсутністю кворуму.

Порядок денний 1.Про обрання головуючого та секретаря зборів. 2.Про обрання членів 
лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 3.Про обрання ди-
ректора Товариства. 4.Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на період 
– до річних (2013 р.) Загальних зборів Товариства. 5.Про прийняття рішення щодо попере-
днього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного 
року з дати прийняття такого рішення. 6.Про затвердження принципів (кодексу) корпора-
тивного управління Товариства.

7.Інформація про дивіденди.
Дивіденди за результатами діяльності за 2011 та 2012 року не нараховувались і не ви-

плачувались. Рішень про виплату дивідендів загальними зборами товариства не прийма-
лось.

8.Інформація щодо аудиторського висновку.
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку 

емітента: Найменування - Аудиторська фiрма «СЕРВIС - АУДИТ», Організаційно-правова 
форма- Приватне пiдприємство, Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32205930, Місцезнахо-
дження - м. Київ, -, 04209, м.Київ, вул. Героїв Днiпра, 41.Номер ліцензії або іншого доку-
мента на цей вид діяльності 3090. Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ - Аудиторська Палата України. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
-26.12.2002. Міжміський код та телефон (044) 5657722, Факс 5657722. Вид діяльності - 
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту.

Загальний висновок аудитора:
На нашу думку, фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 

концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці, включаючи припу-
щення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень та облікових політик, згід-
но з МСФЗ станом на 31.12.2012 року.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено від-
повідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів.
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторсько-

го висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій 
місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку 29.09.2011р. № 1360. 

стан корпоративного управління.
В Товаристві створена така система корпоративного управління, що забезпечує досяг-

нення цілей поставлених перед Товариством, відповідає інтересам, як самого Товариства, 
так і інтересам його акціонерів. Дана система корпоративного управління забезпечує діє-
вий моніторинг та сприяє ефективному використанню ресурсів Товариства, передбачаючи 
такий розподіл прав та обов’язків між членами корпоративних відносин (виконавчим орга-
ном, Наглядовою радою, акціонерами, іншими зацікавленими особами), що забезпечує 
дієві чіткі правила та процедури поміркованого прийняття рішень стосовно фінансово-
господарської діяльності Товариства.

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

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Річна інформація розміщена в мережі Інтернет на сторінці www.mayak.pat.ua

10.Підпис: 
Виконуючий обов’язки директора ПАТ «ЦКБ «Маяк» Кравець Олександр Володимиро-

вич підтверджує достовірність вищенаведеної інформації, та визнає, що несе відповідаль-
ність за законом. 23.04.2013 року.

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЦЕНТРАлЬНЕ КОНсТРУКТОРсЬКЕ бЮРО «МАЯК»
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Торговельно-
пiдприємницький центр» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента м. Київ , Голосiївський, 03022, м.Київ, Василькiвська, 34
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05414775
1.5. Міжміський код та телефон емітента 044-257-50-00
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента АО1 № 373204
1.7. Дата державної реєстрації 24.02.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації www.tpc.pat.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
 (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 203771 199282
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5140 130
Довгострокові фінансові інвестиції 2807 2794
Запаси 33 31
Сумарна дебіторська заборгованість 1053 1014
Грошові кошти та їх еквіваленти 6284 2245
Власний капітал 201405 197542
Статутний капітал 1200 1200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18953 15560
Довгострокові зобов'язання 570 483
Поточні зобов'язання 1049 644
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.00013700 0.00016100
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0.00013700 0.00016100

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 23176068.00000000 24008290.00000000
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 201405 197542

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Вищий орган товариства – загальні збори акціонерів; 
Виконавчий орган Товариства – правління на чолі з Головою Правління; 
Наглядова рада; 
Ревізійна комісія.
Інформація про посадових осіб емітента.
Голова правлiння - Никифоренко Антонiна Петрiвна (код 152452);
Член правлiння, головний бухгалтер - Аврамчук Iрина Василiвна (код 398979);
Голова Наглядової ради - Трiска Алеш (код 35042857);
Заступник голови Наглядової ради - Капл Мартiн (код 41091756);
Член Наглядової ради - Томаш Теппер (код 35815321);
Член наглядової ради - Чиж Констянтин Анатолiйович (код 300247);
Член правлiння - Савенкова Юлiя Вiкторiвна (код 885256);
Голова ревiзiйної комiсiї - Тiстик Степан Iлькович (код 204474);

Член ревiзiйної комiсiї - Хомiнiч Лiдiя Iванiвна (код 175689);
Член ревiзiйної комiсiї - Шапошнiков Олександр Володимирович (код 187056);
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
ПрАТ «КУА Нацiональний резерв» (код за ЕДРПОУ 22904759) - 0.059600000000 %
Мiнiстерство енергетики та електрифiкацiї (код за ЕДРПОУ 00013741) - 0.000000000000 %
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КТТЮ ГРУП» (код за ЕДРПОУ 25131753) - 

3.840000000000 %
Рiбеник АГ (Ribenik AG) (код за ЕДРПОУ 002-318.7) - 91.745500000000 %
Фізичні особи:
351 - 4.354900000000 %
Усього - 100.000000000000 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції:
Дата реєстрації випуску - 12.09.2000, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

534/10/1/2000, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, Управлiння в м.Києвi та Київськiй 
обл., код - UA1004111001, тип цінного паперу - , форма існування - Бездокументарні іменні, 
номінальна вартість - 0.050 грн., кількість - 727524 шт., загальна номінальна вартість - 
36376.200 грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000 %

Дата реєстрації випуску - 28.01.2005, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 
21/10/1/2005, орган, що зареєстрував випуск - Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй обл., 
код - UA1004111001, тип цінного паперу - , форма існування - Бездокументарні іменні, номі-
нальна вартість - 0.050 грн., кількість - 8002764 шт., загальна номінальна вартість - 400138.200 
грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000 %

Дата реєстрації випуску - 16.06.2009, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 61/10/1/09, 
орган, що зареєстрував випуск - Територiальне управлiння ДКЦПФР у м.Києвi, код - 
UA1004111001, тип цінного паперу - , форма існування - Бездокументарні іменні, номінальна 
вартість - 0.050 грн., кількість - 24008292 шт., загальна номінальна вартість - 1200414.600 
грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000 %

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

Згідно протоколу № 18-2010 чергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерно-
го товариства «Торговельно-підприємницький центр», які відбулися 15.04.2010 року, прийня-
те рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездо-
кументарну форму існування (про дематеріалізацію).

Найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора з яким розірвано договір 
на ведення реєстру: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК», код ЄДРПОУ 
19357489.

Дата та номер розірваного договору з реєстратором: № 2 від 03 жовтня 2003 року.
Найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача з яким укладено договір на 

відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних акцій, що дематеріалізується: Публіч-
не акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК», код ЄДРПОУ 19357489.

Дата та номер укладеного договору зі зберігачем: № 27052010-ДГ/13 від 27 травня  
2010 року. 

Найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію з яким укладено договір 
про обслуговування емісії цінних паперів: Відкрите акціонерне товариство «Національний де-
позитарій України», код ЄДРПОУ 30370711.

Дата та номер укладеного договору з депозитарієм: № Е-327 від 01 червня 2010 року. 
Дата та номер акта прийому-передачі реєстру: № без номера, від 05 липня 2010 року.
Сторони акта прийому-передачі системи реєстру: Публічне акціонерне товариство «БРОК-

БІЗНЕСБАНК»- реєстратор, Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК»- зберігач, 
Відкрите акціонерне товариство «Торговельно-підприємницький центр».

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ТОРгОВЕлЬНО-ПiДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР»

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів* чергові позачергові

X
Дата проведення 18.04.2012
Кворум зборів** 99.440000000000
Опис Перелiк питань, що розглядалися на зборах:

1. Визначення порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання лiчильної комiсiї. 
2. Розгляд звiту Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння това-
риства. 
3. Розгляд звiту Наглядової ради товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради товариства. 
4. Розгляд звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї товариства. 
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк. 
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку та визначення порядку покриття збиткiв. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2011 року та затвердження їх 
розмiру. 
7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2012 рiк. 
8. Внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї, уповноваження на пiдписання Статуту. 
9. Затвердження змiн до Положення про Наглядову раду товариства, до Положення про Правлiння товариства, до Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства, до Положення про 
Загальнi збори товариства. 
10. Затвердження змiн до умов трудових договорiв(контрактiв), цивiльно-правових договорiв, що укладенi (укладатимуться) з членами Наглядової ради, змiна розмiру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (змiн до договорiв) з членами Наглядової ради. 
11. Затвердження змiн до умов трудових договорiв(контрактiв), цивiльно-правових договорiв, що укладенi (укладатимуться) з членами Ревiзiйної комiсiї, змiна розмiру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (змiн до договорiв) з членами Ревiзiйної комiсiї. 
12. Змiна цiльового призначення будiвель та споруд майнового комплексу товариства. 
13. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення. 
Скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв вiдбулося за iнiцiативою Правлiння та Наглядової ради товариства.Перелiк питань порядку денного запропонований Правлiнням 
та Наглядовою радою товариства. 
Результат розгляду питань порядку денного на загальних зборах:
1. З першого питання порядку денного: Визначення порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання лiчильної комiсiї.
1. Провести загальнi збори акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства “Торговельно-пiдприємницький центр” згiдно з порядком та регламентом, визначеним у Положеннi про 
Загальнi збори акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства “Торговельно-пiдприємницький центр”, затвердженому загальними зборами акцiонерiв цього товариства 19 квiтня 
2011 року (Протокол № 19-2011). 



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

157

2. Для органiзацiї процедури голосування та пiдрахунку голосiв акцiонерiв обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: 1) Голова комiсiї : Сафонова I.С., фахiвець з корпоративного управлiння, 
2) Секретар комiсiї : Мойсеєнко Н.М., секретар голови правлiння, 3) Член комiсiї : Аваков В.А., заступник головного енергетика. 
2. З другого питання порядку денного: Розгляд звiту Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння товариства. Затвердити звiт Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства 
за 2011 рiк (додаток № 2 до протоколу чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ"). 
3. З третього питання порядку денного: Розгляд звiту Наглядової ради товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради товариства. Затвердити звiт На-
глядової ради публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" за 2011 рiк (додаток № 3 до протоколу чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ"). 
4. З четвертого питання порядку денного: Розгляд звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї товари-
ства. Затвердити звiт (висновки) Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" за 2011 рiк (додаток № 4 до протоколу чергових рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ").
5. З п'ятого питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк.: Затвердити рiчний звiт та баланс публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-
пiдприємницький центр" за 2011 рiк (додаток № 5 до протоколу чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ"). 
6. З шостого питання порядку денного: Затвердження порядку розподiлу прибутку та визначення порядку покриття збиткiв. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2011 року 
та затвердження їх розмiру. 
1.Затвердити порядок розподiлу прибутку та визначити порядок покриття збиткiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-
пiдприємницький центр" у 2011 роцi згiдно з додатком № 6 до протоколу чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ". 
2.Нарахувати та виплатити акцiонерам публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" дивiденди за пiдсумами 2011 року в розмiрi 0,02 (Нуль грн. нуль двi копiйки) грн. 
на одну акцiю, спрямувавши на виплату дивiдендiв частину прибутку в розмiрi 480 165,84 (Чотириста вiсiмдесят тисяч сто шiстдесят п'ять грн. 84 коп.) грн. Дивiденди виплатити згiдно з реєстром 
акцiонерiв ПАТ "ТПЦ", складеним станом на 18 квiтня 2012 року, в тому числi акцiонерам - юридичним особам нерезидентам (на виконання вимог чинного законодавства): АТ «Рибеник АГ»: Сума 
нарахованих дивiдендiв 440 530,34 грн., податок 15% 66 079,55 грн., сума дивiдендiв до виплати 374 450,79 грн.; ТОВ «КТТЮ Групп»: Сума нарахованих дивiдендiв 18 438,64 грн., податок 15% 2 
765,80 грн., сума дивiдендiв до виплати 15 672,84 грн. 
7. З сьомого питання порядку денного: Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2012 рiк. Визначити основнi напрямки дiяльностi публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-
пiдприємницький центр" на 2012 рiк вiдповiдно до додатку № 7 до протоколу чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ". 
8. З восьмого питання порядку денного: Внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї, уповноваження на пiдписання Статуту. 
1. Внести змiни до Статуту публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї з метою приведення його у вiдповiднiсть з 
нормами чинного законодавства та затвердити Статут публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" у новiй редакцiї вiдповiдно з додатком № 8 до протоколу чергових 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ". 
2. Уповноважити голову правлiння Никифоренко А.П. пiдписати Статут публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" у новiй редакцiї вiд iменi всiх акцiонерiв товари-
ства. 
9. З дев'ятого питання порядку денного: Затвердження змiн до Положення про Наглядову раду товариства, до Положення про Правлiння товариства, до Положення про Ревiзiйну комiсiю товари-
ства, до Положення про Загальнi збори товариства. 
1. Не затверджувати змiн до Положення про Наглядову раду публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр". 
2. Не затверджувати змiн до Положення про Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр". 
3. Не затверджувати змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр". 
4. Не затверджувати змiн до Положення про Загальнi збори публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр". 
10. З десятого питання порядку денного: Затвердження змiн до умов трудових договорiв (контрактiв), цивiльно-правових договорiв, що укладенi (укладатимуться) з членами Наглядової ради, 
змiна розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (змiн до договорiв) з членами Наглядової ради. 
1. Змiнити розмiр винагороди членiв Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" шляхом затвердження Кошторису винагороди членам Наглядової 
ради, схваленому загальними зборами акцiонерiв товариства 19 квiтня 2011 року (протокол № 19-2011), у новiй редакцiї згiдно з додатком № 9 до протоколу чергових рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "ТПЦ". 
2. У зв'язку iз змiною розмiру винагороди, затвердити змiни до умов цивiльно-правових договорiв, якi затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства 
"Торговельно-пiдприємницький центр"19 квiтня 2011 року (Протокол №19-2011) та якi укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, вiдповiдно до додатку № 10 до протоколу чергових 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ". 
3. У зв'язку iз змiною розмiру винагороди, затвердити змiни до умов трудового договору (контракту), укладеного 19 квiтня 2011 року з Головою Наглядової ради публiчного акцiонерного товари-
ства "Торговельно-пiдприємницький центр" Алешем Трiскою вiдповiдно до додатку № 11 до протоколу чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ". 
4. У зв'язку iз змiною розмiру винагороди, затвердити змiни до умов трудового договору (контракту), в редакцiї вiд 19 квiтня 2011 р., укладеного з заступником Голови Наглядової ради публiчного 
акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" Мартiном Каплом вiдповiдно до додатку № 12 до протоколу чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ". 
5. У зв'язку iз змiною розмiру винагороди, затвердити змiни до умов трудового договору (контракту), в редакцiї вiд 19 квiтня 2011 р., укладеного з членом Наглядової ради публiчного акцiонерного 
товариства"Торговельно-пiдприємницький центр" Томашем Теппером вiдповiдно до додатку № 13 до протоколу чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ".
6. У зв'язку iз змiною розмiру винагороди, затвердити змiни до умов трудового договору (контракту), укладеного 19 квiтня 2011 року з членом Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства 
"Торговельно-пiдприємницький центр" Костянтином Анатолiйовичем Чижем вiдповiдно до додатку № 14 до протоколу чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ". 
7. Уповноважити голову правлiння публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" Никифоренко А. П. на пiдписання договорiв (змiн до договорiв) з членами Наглядо-
вої ради товариства. 
11. З одинадцятого питання порядку денного: Затвердження змiн до умов трудових договорiв (контрактiв), цивiльно-правових договорiв, що укладенi (укладатимуться) з членами Ревiзiйної 
комiсiї, змiна розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 
1. Змiнити розмiр винагороди за виконання повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр", визначений Загальними зборами 
акцiонерiв товариства 19 квiтня 2011 року (протокол №19-2011), шляхом затвердження Кошторису винагороди членам Ревiзiйної комiсiї товариства вiдповiдно до додатку № 15 до протоколу 
чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ". 
2. У зв'язку iз змiною розмiру винагороди, затвердити змiни до умов цивiльно-правового договору, укладеного 19 квiтня 2011 року з Головою Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства 
"Торговельно-пiдприємницький центр" Степаном Iльковичем Тiстиком, вiдповiдно до додатку № 16 до протоколу чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ". 
3. У зв'язку iз змiною розмiру винагороди, затвердити змiни до умов цивiльно-правового договору, укладеного 19 квiтня 2011 року з членом Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства 
"Торговельно-пiдприємницький центр" Лiдiєю Iванiвною Хомiнiч, вiдповiдно до додатку № 17 до протоколу чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ". 
4. У зв'язку iз змiною розмiру винагороди, затвердити змiни до умов цивiльно-правового договору, укладеного 19 квiтня 2011 року з членом Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства 
"Торговельно-пiдприємницький центр" Олександром Володимировичем Шапошнiковим, вiдповiдно до додатку № 18 до протоколу чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ". 
5. Не затверджувати змiн до умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр", 
схвалених загальними зборами акцiонерiв товариства 19 квiтня 2011 року (Протокол № 19-2011). 
6. Уповноважити голову правлiння публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" Никифоренко А. П. на пiдписання договорiв (змiн до договорiв) з членами Ревiзiйної 
комiсiї товариства. 
12. З дванадцятого питання порядку денного: Змiна цiльового призначення будiвель та споруд майнового комплексу товариства. Змiнити цiльове призначення будiвель i споруд майно-
вого комплексу публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр", затвердивши наступне загальне призначення: "Адмiнiстративно-виробничi та складськi 
будiвлi та споруди з об'єктами торгiвлi та громадського харчування". Вирiшення всiх iнших питань, пов'язаних iз змiною цiльового призначення будiвель i споруд майнового комплексу 
товариства, в тому числi право уточнювати формулювання цiльового призначення в межах загального призначення, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв товариства, поклас-
ти на Наглядову раду товариства. 
13. З тринадцятого питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення. 
В зв'язку з тим, що на дату проведення Загальних зборiв акцiонерiв неможливо визначити, якi значнi правочини будуть вчинятися товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, попере-
дньо схвалити значнi правочини iз зазначенням їх характеру, якi можуть вчинятися публiчним акцiонерним товариством "Торговельно-пiдприємницький центр" протягом не бiльше як одного року 
з дати проведення цих зборiв, та їх граничну сукупну вартiсть згiдно з додатком № 19 до протоколу чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТПЦ".

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 480165.840 0.000
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.020 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 393319.750 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

18.04.2012

Дата виплати дивідендів 25.04.2012
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Опис Порядок та строки виплати дивiдендiв акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк 
1. Черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" (надалi - Товариство), якi вiдбулися 18 
квiтня 2012 року, прийняли рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 
рiк (протокол № 01-2012 вiд 18 квiтня 2012 р.). 
2. Частина прибутку, що направляється на виплату дивiдендiв, згiдно з рiшенням загальних зборiв, складає 480 165,84 (чотириста вiсiмдесят тисяч сто 
шiстдесят п'ять грн. 84 коп.) грн. 
3. Розмiр дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк, що припадає (нараховується) на одну акцiю, становить 0,02 
(Нуль грн. нуль двi копiйки) грн. 
4. Дивiденди виплачуються Товариством виключно у грошовiй формi.
5. Розмiр дивiдендiв, належний до виплати кожному акцiонеру Товариства, розраховується бухгалтерiєю Товариства, виходячи з кiлькостi акцiй Товариства, 
якi належать акцiонеру на дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. З суми нарахованих дивiдендiв акцiонерам-фiзичним 
особам резидентам України та акцiонерам ?фiзичним особам нерезидентам за 2011 рiк Товариство утримує та сплачує до бюджету податок у розмiрi 5%, 
визначений Податковим Кодексом України (роздiл IV ст.167). З суми нарахованих акцiонерам - юридичним особам резидентам України дивiдендiв за 2011 рiк 
Товариство не утримує та не сплачує до бюджету податку. З суми нарахованих акцiонерам-юридичним особам нерезидентам дивiдендiв за 2011 рiк 
Товариство утримує та сплачує до бюджету податок у розмiрi 15%, визначений Податковим Кодексом України (роздiл III ст.160). Якщо мiж Україною та 
країною акцiонера нерезидента укладений мiжнародний договiр про уникнення подвiйного оподаткування, то оподаткування дивiдендiв, що виплачуються 
нерезидентам, може здiйснюватися за правилами такого мiжнародного договору. Для цього акцiонер нерезидент повинен надати Товариству довiдку, яка 
пiдтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою Україною укладений мiжнародний договiр. Така довiдка повинна бути видана компетентним (уповно-
важеним) органом країни нерезидента за формою, затвердженою у вiдповiдностi iз законодавством такої країни, належним чином легалiзована, перекладена 
у вiдповiдностi з законодавством України i є пiдставою для застосування правил оподаткування, встановлених мiжнародним договором. У випадку, якщо сума 
нарахованих дивiдендiв, сума податкiв, що пiдлягають сплатi, а також сума дивiдендiв до виплати не є цiлими числами, вони округлюються до цiлої копiйки за 
математичними правилами: - якщо в числi цифра, що вiдкидається, менше 5, то число округляється в меншу сторону; - якщо в числi цифра, що вiдкидається, 
рiвна або бiльше 5, то число округляється в бiльшу сторону.
6. Дивiденди, нарахованi акцiонерам - нерезидентам в українськiй гривнi, виплачуються в українськiй гривнi. За письмовою заявою таких акцiонерiв 
дивiденди, нарахованi в українськiй гривнi, можуть виплачуватися у валютному еквiвалентi, а саме у доларах США або Евро за комерцiйним курсом на дату 
придбання валюти для цiлей виплати дивiдендiв. У випадку конвертацiї суми дивiдендiв у iноземну валюту за заявою акцiонера-нерезидента, витрати, якi 
виникають при цьому, несе акцiонер. 
7. Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства у 2011 роцi, складається станом на 18 квiтня 2012 року. 
8. Дата початку строку виплати дивiдендiв - 25 квiтня 2012 року.
9. Дивiденди виплачуються протягом 6 (шести) мiсяцiв з дня прийняття черговими рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату 
дивiдендiв - до 18 жовтня 2012 року. Не отриманi акцiонерами дивiденди можуть бути отриманi у будь-який час, протягом трьох рокiв з дня прийняття 
черговими рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату дивiдендiв, за правилами, наведеними нижче. 
10. Дивiденди виплачуються: - у готiвковiй формi (шляхом виплати готiвкою через касу Товариства); - у безготiвковiй формi (шляхом перерахування 
грошових коштiв на рахунок акцiонера). 
11. Для одержання дивiдендiв акцiонери-фiзичнi особи або їх представники подають на iм'я голови Правлiня до приймальної Товариства (к.407) наступнi 
документи: - письмову заяву (бланк надається Товариством). У випадку заяви про безготiвкову форму виплати, акцiонер вказує у заявi реквiзити свого 
банкiвського рахунку. - копiю довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного (податкового) номеру акцiонеру; - документ, що посвiдчує особу акцiонера (паспорт) 
- у випадку особистого звернення за дивiдендами; - представник акцiонера додатково подає документ, що посвiдчує його особу (паспорт), а також належним 
чином засвiдчену довiренiсть або iнший документ, що пiдтверджує право представника на одержання дивiдендiв вiд iменi акцiонера. 
12. Для одержання дивiдендiв акцiонери - юридичнi особи, в тому числi нерезиденти, подають iм'я голови Правлiня до приймальної Товариства (к.407) або 
надсилають рекомендованим поштовим вiдправленням письмову заяву довiльної формi, яка повинна мiстити наступнi реквiзити: - повне найменування 
акцiонера; - країна реєстрацiї акцiонера; - адреса (юридична та поштова), телефон, контактна особа; - iдентифiкацiйний код акцiонера; - банкiвськi реквiзити 
акцiонера для перерахування дивiдендiв; - iншi данi про акцiонера, якi необхiднi для виплати дивiдендiв та передбаченi чинним законодавством України та 
мiжнародними договорами (для нерезидентiв). Заява повинна бути пiдписана уповноваженою особою з прикладенням печатки акцiонера юридичної особи. У 
випадку подання акцiонером - юридичною особою нерезидентом заяви про виплату дивiдендiв на iноземнiй мовi, крiм росiйської, до заяви повинен бути 
доданий переклад її на українську мову, засвiдчений у встановленому в Українi порядку. 
13. Обов'язок Товариства виплатити дивiденди акцiонеру виникає не ранiше дня отримання Товариством вiд акцiонера письмової заяви, оформленої 
належним чином, пiдписаної таким акцiонером або його представником, вiдповiднi повноваження якого мають бути пiдтвердженi довiренiстю, засвiдченою 
вiдповiдно до чинного законодавства України, та документом, що посвiдчує особу такого представника акцiонера, про форму виплати дивiдендiв з 
iнформацiєю про реквiзити банкiвського рахунку акцiонера (при заявi про безготiвкову форму виплати) та iдентифiкацiйним (податковим) номером акцiонера 
- одержувача дивiдендiв. Вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту наданих банкiвських реквiзитiв покладається на акцiонера. Витрати по 
оплатi Товариством переказу дивiдендiв на банкiвський рахунок акцiонера несе Товариство. 
14.Якщо вiдбулися змiни, пов'язанi з iдентифiкацiєю акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв (Прiзвище, iм'я, по-батьковi, реквiзити документiв, 
що засвiдчують особу (паспортнi данi), адреснi данi), таким акцiонерам необхiдно внести змiни до анкети рахунку у цiнних паперах, вiдкритого у Зберiгача. 
Також таким акцiонерам необхiдно представити Товариству оригiнали та копiї вiдповiдних документiв, якi пiдтверджують змiни, що вiдбулися. Невiдповiднiсть 
фактичних даних до даних, що мiстяться у перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, унеможливить виплату дивiдендiв. Реквiзити 
Зберiгача: Назва: АТ "Брокбiзнесбанк". Адреса: м.Київ, пр.Перемоги, 41. Телефон: (044) 206-29-22. Контактна особа: Герасименко Iгор Всеволодович. 
15. З питань виплати дивiдендiв звертатися за мiсцезнаходженням Товариства: 03022, м.Київ, вул. Василькiвська, 34, к.407 (приймальна), к. 402 (бухгалтерiя), 
к.403 (вiддiл кадрiв). 
16. Час прийому акцiонерiв з питань виплати дивiдендiв : з 10.00 год. до 15.00 год., обiдня перерва з 12.00 год. до 13.00 год. 
17. Контактнi особи: - фахiвець з корпоративного управлiння Сафонова Iрина Сергiївна (к.403, тел. (044) 455-91-49), - головний бухгалтер Аврамчук Iрина 
Василiвна (к.402, тел. (044) 257-70-88), - юрисконсульт Савенкова Юлiя Вiкторiвна (к. 403, тел. (044) 455-91-49). 
18. Iншi поточнi питання, якi пов?язанi з виплатою дивiдендiв, вирiшуються Наглядовою радою ПАТ "ТПЦ" та, за її дорученням, Правлiнням ПАТ "ТПЦ".

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Повне найменування аудиторської компанії відповідно до установчих документів: Товари-

ство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аудит Бюро».
Код ЄДРПОУ 32159015.
Компанія діє на підставі: 
- Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3027 виданого 

Рішенням Аудиторської Палати України № 113 від 26.09.2002 р. термін дії якого подовжено до 
05.07.2017 р. Рішенням № 252/3 від 05.07.2012 р.;

- Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські пере-
вірки фінансових установ № 000673 від 17.08.2004 р. відповідно до розпорядження Держфін-
послуг від 17.08.2004 № 2059 термін дії якого подовжено розпорядженням Нацкомфінпослуг 
№ 328 від 21.06.2012 р. до 30 травня 2017 р.;

- Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські пере-
вірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів Серія АВ № 000133 від 
11.09.2012 р. термін дії якого з 11.09.2012 р. до 05.07.2017 р. 

- Свідоцтва Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості стан-
дартам аудиту, нормам професійної етики аудиторів, законодавчим та нормативним вимогам, 
які регулюють аудиторську діяльність (Рішення АПУ від 26.04.2012 №249/5). 

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Гусовського 4а, оф.2, телефон 044-280-97-72. 
Реквізити та строк дії договору – м. Київ, Договір № 237/А від 17 жовтня 2012 року. Пере-

вірка проводилась відповідно до програми складеної аудиторами на підставі вимог замовника 
з 01.12.2012 року по 08.02.2013 року. Аудиторський звіт від 25.02.2013 р.

Перевірку проводив аудитор, спеціаліст з бухгалтерського обліку та аудиту, кандидат тех-
нічних наук, керівник фірми ТОВ «АК «Аудит Бюро» Недужко Л.В., (Сертифікат аудитора Укра-
їни, Серія А № 005220 виданий 30.05.2002 року Рішенням Аудиторської палати України №110, 
дійсний до 30.05.2017 р.), аудитори Муханова М.Ф. та Антоненко О.М. 

Місце проведення аудиту – 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 34. 
Аудиторський висновок призначається для:
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Керівництва ПАТ «Торговельно-підприємницький центр». 
Усіх інших зацікавлених осіб та користувачів звітів 
Аудиторський звіт складається з:
1) Основних відомостей про компанію;
2) Основних відомостей про аудиторську фірму;
3) Аудиторського звіту;
4) Висновку щодо вимог рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 р. №1528 та 29.09.2012 року 

№1360;
5) Фінансових звітів за 12 місяців 2012, які додаються, 
підготовлено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та 

етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706, 720 у зв’язку з наданням – Пу-
блічним акціонерним товариством «Торговельно-підприємницький центр» (далі – Компанія, 
Товариство, ПАТ «Торговельно-підприємницький центр» ) регулярної звітної інформації емі-
тента до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Висновки щодо фінансових звітів 
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Аудит передбачав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та 
розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур, що проводяться під час ау-
диту, залежить від професійного судження аудитора, в тому числі щодо оцінки ризиків 
наявності суттєвих викривлень у фінансовій звітності, зумовлених шахрайством або по-
милками. Здійснюючи ці оцінки ризику, аудитор виходить з його розуміння системи вну-
трішнього контролю, необхідної для підготовки та справедливого подання інформації у 
фінансовій звітності, що перевіряється, та на підставі цього розробляє аудиторські про-
цедури, необхідні для проведення аудиту та складання аудиторського висновку щодо цієї 
фінансової звітності, але не для висловлення думки щодо ефективності системи внутріш-
нього контролю Товариства. 

Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерсько-
го обліку й суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також 
оцінку загального подання фінансової звітності та відповідності використаної облікової 
політики.

Аудитор не несе відповідальності за достовірність фінансової звітності після дати підпи-
сання аудиторського висновку. Після цього підписання і до офіційного оприлюднення фінан-
сової звітності підприємства, відповідальність за інформування про подальші події, які впли-
вають на достовірність звітності, повністю лежить на керівництві товариства.

Аудит передбачав вибіркову перевірку документації, яка підтверджує суми і показ-
ники фінансової звітності станом на 31.12.2012 р. Шляхом тестування аудиторами пере-
вірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу складання 
звітності.

Для здійснення аудиту використовувались засновницькі документи, ліцензії і дозволи на 
відповідну діяльність, бухгалтерські регістри синтетичного і аналітичного обліку, первинні до-
кументи, баланс станом на 31.12.2012 р., звіт про фінансові результати. Під час перевірки були 
розглянуті бухгалтерські принципи оцінки статей балансу. 

Інформація, що міститься у цих звітах, базується на даних бухгалтерського обліку, звіт-
ності та документах Публічного акціонерного підприємства «Торговельно-підприємницький 

центр», що були надані аудиторам керівником та працівниками Товариства, яка вважається 
надійною і достовірною.

Аудитор вважає, що отримав достатні і відповідні аудиторські докази для висловлення 
своєї думки.

Висновок:
На думку аудитора, фінансові звіти достовірно в усіх суттєвих аспектах представляють 

фінансовий стан Публічного акціонерного підприємства «Торговельно-підприємницький 
центр» на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати за 2012 рік, у відповідності до ви-
мог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності. 

Фінансові звіти загального призначення ПАТ «Торговельно-підприємницький центр» під-
тверджує аудиторська компанія ТОВ «АК «Аудит бюро» 

Свідоцтво №3027 видане аудиторською палатою України 26.09.2002 р. чинне до 05.07.2017 
р. Адреса: 01011, м.Київ, вул.Гусовського 4А, оф.2.

Директор, к.т.н. Сертифікат аудитора серії А № 005220 виданий 30.05.02 р., чинний до 
30.05.17 р. Л.В.Недужко

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 базі даних Комісії розміщений 
24.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується www.tpc.pat.ua, 
24.04.2013

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. голова правлiння _______ Никифоренко Антонiна Петрiвна

(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: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 
ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" 

1.2. Організаційно-правова форма: Вiдкрите акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Садова, 3, Одеса, Приморський, Україна, 

65023
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

00131713

1.5. Міжміський код та телефон: (048) 705-20-50
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

А00 № 259518

1.7. Дата державної реєстрації: 15.12.1998
1.8.Веб-сайт емітента www.oblenergo.odessa.ua
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

д/н

1.10. Розмір статутного капіталу емітента 
(грн.)

52 123 890

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2287334 2106296
Основні засоби (за залишковою вартістю)  3236487  1944867
Довгострокові фінансові інвестиції 464644 471640
Запаси 56195 48549
Сумарна дебіторська заборгованість 213098 164631
Грошові кошти та їх еквіваленти 18338 35257
Власний капітал 2524217 1417057
Статутний капітал 52124 52124
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 175962 -58415
Довгострокові зобов'язання 747904 635013
Поточні зобов'язання 846583 719918
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,11231 0,82193

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,11231 0,82193

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 208495560 208495560
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 2524217 1417057

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента :
Органами управління Товариства є:
- Загальні збори акціонерів,
- Наглядова (Спостережна) рада,
- Правління,

- Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління здійснює Ревізійна  
комісія.

Інформація про посадових осіб емітента 
Голова Наглядової ради - Спектор Михайло Йосипович; 1964 року народження. Освіта: 

вища. Член Наглядової ради - Глазова Ольга Валеріанівна 1956 року народження. Освіта: 
вища. 

Член Наглядової ради - Судак Ігор Олександрович 1976 року народження. Освіта: вища. 
Член Наглядової ради - Зоммер Анатолій Еммануїлович 1950 року народження. Освіта: 

вища. Член Наглядової ради - Ракова Олена Сергіївна 1960 року народження. Освіта: вища. 
Член Наглядової ради - ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»
Член Наглядової ради – «VS Energy International N.V.Netherlands»
Голова Правління - Ніверчук Олександр Миколайович 1974 року народження. Освіта: 

вища.
Член Правління - Стрюченко Олександр Миколайович 1965 року народження. Освіта: 

вища.
Член Правління - Головной бухгалтер - Риман Анастасія Андріївна 1976 року народження. 

Освіта: вища. 
Член Правління - Процак Ярослав Степанович 1950 року народження. Освіта: вища. 
Член Правління - Богаченков Віталій Юрійович 1980 року народження. Освіта: вища. 
Член Правління - Дучев Юрій Дмитрійович 1969 року народження. Освіта: вища. 
Голова Ревізійної комісії - Федорко Анастасія Миколаївна 1962 року народження. Освіта: 

вища. 
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (Юри-

дичні особи:
Міністерство енергетики та електрифікації України (код за ЄДРПОУ 00017341), місцезна-

ходження: Хрещатик, 30, Київ, Шевченківський, м. Київ, Україна, 01601. Засновнику/учаснику 
належить 0% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 25.01.2002 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 03\15\12, 

орган, що зареєстрував випуск - Одеське територіальне управління Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, код цінного папера - UA1500911003, тип цінного папера –  
прості , форма існування - бездокументарна, форма випуску - іменні, номінальною вартістю 
0,25 грн. 

у кількості 208495560 штук, загальною номінальною вартістю 52123890 грн., що складає 
100% 

у статутному капіталі. 
Процентні облігації
Випуск зареєстровано 24.04.2008 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 425/2/08, 

орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, номі-
нальною вартістю 1000 грн. у кількості 500000 штук, форма існування - бездокументарна, 
форма випуску – відсоткові іменні, загальною номінальною вартістю 500000000 грн. Термін 
виплати процентів згідно з проспектом емісії. Погашення облігацій відбуватиметься за їх номі-
нальною вартістю з 24 квітня 2013 р. по 01 травня 2013 р.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових  
біржах: 

Цінні папери ВАТ «Одесаобленерго» знаходяться в лістингу ПАТ «Київська міжнародна 
фондова біржа» .

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

 Змін особи, яка веде облік власності на цінні папери емітента у депозитарній системі за 
звітній період не відбувалося.

6. Інформація про загальні збори
 Позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Одесаобленерго»

ВiДКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО “ЕНЕРгОПОсТАчАлЬНА КОМПАНiЯ ОДЕсАОблЕНЕРгО” 



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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13.01.2012р.,27.01.2012р.,09.02.2012р.,24.02.2012р.,13.03.2012р.,29.03.2012р.,
11.04.2012р.,26.04.2012р.,15.05.2012р.,29.05.2012р.,12.06.2012р.,26.06.2012р., 

10.07.2012р.,
24.07.2012р.,07.08.2012р.,21.08.2012р.,04.09.2012р.,18.09.2012р.,09.10.2012р., 

25.10.2012р.,
06.11.2012р.,22.11.2012р.,04.12.2012р.,20.12.2012р. не відбулися за відсутністю кворуму.
7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників

 Показник  Період
 Фонд оплати праці – усього (тис.грн.)  285 482,5
 Чисельність працівників – усього (чел.)  5457

8. Інформація про дивіденди 
Загальними зборами акціонерів рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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  269 755  Х  Х
У тому числі :

Зобов’язання за цінними 
паперами

 Х  500 000  Х  Х

У тому числі :
за облігаціями (за кожним 
випуском) :

 Х  500 000  Х  Х

за векселями (всьего)  Х  -  Х  Х

за фінансовими 
інвестиціями в корпоратив-
ні права (за кожним видом) 
:

 Х  -  Х  Х

Податкові зобов’язання  Х  11 389  Х  Х
Фінансова допомога на 
зворотній основі

 Х -  Х  Х

Інші зобов’язання  Х  813 343  Х  Х
Усього зобов’язань  Х  1 594 487  Х  Х

10. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі-

тента:
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанія «Світ» . Зареєстроване 

10 серпня 1995 року Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією. 
Код за ЄДРПОУ 23527046. Місцезнаходження: вул. Каменєва командарма, буд.4, оф.18, м. 

Київ, 01133. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності № 2158, що видана Аудиторської па-
латої України 22.06.2001 року. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть про-
водити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних папе-
рів 

АБ №001468 від 09.08.2011.Сертифікат аудитора № 005690, серія А.
Керівник - Озеран Микола Вікторович.
Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa компанія), якa надає аудиторськi послуги 

емiтенту. Послугами аудитора користуємся з 2010 р.
Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Аудиторською компанією «Світ» була проведена аудиторська перевірка звітов ВАТ «Оде-

саобленерго» за 2012 рік, що включають :
- баланс станом на 31 грудня 2012 року,
- звіт про фінансові результати за 2012 р.,
- звіт про рух грошових коштів за 2012 р.,
- звіт про власний капітал за 2012 р.,
- примітки до річної фінансової звітності за 2012 р.,
- регістри бухгалтерського обліку,
- первинні бухгалтерські документи.
Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо фінансової звітності на основі ре-

зультатів аудиторської перевірки у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту.
Опис аудиторської перевірки.
Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про ауди-

торську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжна-
родних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, в тому числі у відповідності із МСА № 
700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифі-
кація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи 
з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також 
зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрун-
тованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає 
перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фі-
нансових звітах, оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх 
оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових 
звітів.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до 
уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване 
на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих по-
милок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та ін-
формації, розкритих у фінансовій звітності. Також було здійснено оцінку відповідності засто-
сованих принципів обліку нормативним вимогам.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих ви-
кривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Аудит включав також оцін-

ку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові 
можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих 
аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою 
для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до 
пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери 
та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні то-
вариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 
31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Між-
народної федерації бухгалтерів» з урахуванням вимог Положення щодо підготовки ауди-
торських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового рин-
ку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. 
за № 1358/20096.

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності (далі «МСФЗ»), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (далі 
«МСБО») і Інтерпретації, видані Комітетом по міжнародним стандартам бухгалтерського об-
ліку, на основі правил обліку по первісній вартості, з поправками на первісне визнання фінан-
сових інструментів по справедливій вартості.

Відкрите акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго»» готува-
ло фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності , включаю-
чи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, починаючи із звіту за рік, що завершився 31 
грудня 2004 року.

Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ВАТ «ЕК 
«Одесаобленерго» станом на кінець останнього дня звітного року з урахуванням коригуючих 
проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу.

Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний).
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Відкритого акціонерного товари-

ства «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» станом на 31.12.2012 року.
Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що 

відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські дока-
зи необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази 
є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які ви-
конувались в процесі аудиту.

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових 
звітів визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності. Внутрішня облікова 
політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та 
звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ, а також 
вимогам статті 40 Закону України «Про цінні папері». На думку аудитора, фінансова звіт-
ність Товариства складена на основі дійсних облікових даних і в цілому об’єктивно відо-
бражає фактичний фінансовий стан на 31.12.2012р. за результатами операцій за період з 
01.01.2012р. по 31.12.2012р. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі «Підстава 
для висловлення умовно-позитивної думки», отримані аудиторські докази є достатньою та 
відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про те, що 
фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія 
«Одесаобленерго» в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформа-
цію про підприємство станом на 31.12.2012р. згідно з нормативними вимогами щодо орга-
нізації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концепту-
альною основою фінансової звітності. Фінансова звітність складена на основі дійсних 
облікових оцінок.

В ході перевірки аудитори не отримали свідоцтв щодо існування загрози безперервності 
діяльності Товариства.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на 
фінансово-господарський стан Товариства.

Протягом 2012 року події, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товари-
ства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою 
статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» не відбувалися.

Стан бухгалтерського обліку та звітності, опис важливих аспектів облікової політики.
Основні принципи ведення та організації бухгалтерського обліку у Товариства загалом від-

повідають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї-
ні» від 16.07.1999 р. №996-ХІV та Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. Організа-
ція бухгалтерського обліку, аналізу і контролю у Товариства здійснювалась згідно Наказу про 
облікову політику від 31.12.2011р. № 648, затвердженому керівником підприємства.

Фінансова звітність Товариства формується з дотриманням принципів облікової політики, 
що застосовувалися при веденні бухгалтерського обліку та не змінювалися протягом  
2012 року.

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації.
Річна інформація розміщена в Електронній системі комплексного 
розкриття інформації (ЕСКРІН)

 23.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена на 
сторінці ВАТ «Одесаобленерго»

 www.oblenergo.odessa.ua в мережі 
Інтернет

24.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації. 

12.2. голова Правління __________  Ніверчук О. М.
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М. П.  24.04.2013 
(дата)



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

161

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Українська 

гірничо-металургійна компанія - Миколаїв» 
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. Вокзальна, 5, м. Миколаїв, Корабель-

ний, Миколаївська область, 54037, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

05409128

1.5. Міжміський код та телефон: (512) 60-16-35
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

А01 №490786

1.7. Дата державної реєстрації: 12.11.2002
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

http://nikolaev.ugmk.net

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємни-
цтва (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 39899,6 40691,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3903,8 4169,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 169,7 163,2
Сумарна дебіторська заборгованість 35193,5 35798,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 105,2 43,1
Власний капітал 16669,8 16945,9
Статутний капітал 308,1 308,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -322,1 -46
Довгострокові зобов'язання 1342 1342
Поточні зобов'язання 21885,5 22400,7
Чистий прибуток (збиток) -276,1 -46
Вартість чистих активів 16669,8 16945,9

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Управління товариством здійснюють: Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Вико-

навчий орган – Директор; Контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора здій-
снює Ревізор.

Інформація про посадових осіб емітента 
член Наглядової ради - Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-

металургійна компанія»; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав пас-
порт: д/н, 25412086, , д/н; 0 року народження. Освіта: д/н. Стаж керівної роботи (років): 0. 
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/н. Повноваження та 
обов’язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду Товари-
ства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачу-
валась. Посадова особа обрана до складу Наглядової ради згідно рішення загальних зборів 
акціонерів від 19.04.2012 року.  

Посадова особа  АТ «УГМК»представлена Генеральним директором Пейковічом Младе-
ном, який діє на підставі Статуту.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Посадова особа обіймає наступні посади на інших підприємствах:
- Голова Наглядової ради АТ «АЕРОН», місцезнаходження: 08626, Київська обл., Василь-

ківський р-н., село Здорівка, вул. Щорса, 114
- Ревізор АТ «Гайдарівець», місцезнаходження: 19000, Черкаська обл, Канівський р-н., 

с. Ліпляве, вул. Софіївська, 5.
член Наглядової ради - Ткач людмила Вадимівна; серія, номер, дата видачі та наймену-

вання органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1975 року народження. Освіта: Вища. УДПУ 
ім. Драгоманова. Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав: Начальник департаменту корпоративного управління та комунікацій АТ 
«УГМК». Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом та положенням про 
Наглядову раду товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадова особа обрана до складу Наглядової ради згідно рішення 
загальних зборів акціонерів товариства від 19.04.2012 року. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Стаж керівної роботи (років) - 11 років
Попередні посади:  член Наглядової ради АТ «УГМК-Миколаїв».
Посадова особа обіймає наступні посади на інших підприємствах:
- Член Наглядової ради АТ «АЕРОН», місцезнаходження: 08626, Київська обл., Васильків-

ський р-н., с. Здорівка, вул. Щорса, 114.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
член Наглядової ради - будник сергій Олександрович; серія, номер, дата видачі та наймену-

вання органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1957 року народження. Освіта: Вища. Стаж ке-
рівної роботи (років): 30. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Началь-
ник відділу внутрішнього аудиту АТ «УГМК». Повноваження та обов’язки посадової особи 
визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній 
формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа обрана до складу Наглядо-
вої ради згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства від 19.04.2012 року. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Стаж керівної роботи (років) - 30 років.
Попередні посади: Директор ТОВ «Проекти. Інвестиції. Контролінг.», начальник відділу 

внутрішнього аудиту АТ «УГМК».
Посадова особа обіймає посаду помічника генерального директора АТ «УГМК», місцезна-

ходження: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма,1.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Ревізор акціонерного товариства - Дзюба Віктор Володимирович; серія, номер, дата ви-

дачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1972 року народження. Освіта: 
Вища. Стаж керівної роботи (років): 18. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав: В.о. начальника відділу контролінгу АТ «УГМК». Повноваження та обов’язки посадової 
особи визначені Статутом та Положенням про ревізійну комісію товариства. Винагорода в гро-
шовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа 
обрана згідно рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2011 року. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Стаж керівної роботи (років) - 18
Попередні посади: головний бухгалтер ТОВ «КФУ-Лізинг», головний бухгалтер ПП «Віо-

ла», головний бухгалтер ДП «Завод будівельних конструкцій», в.о. начальника відділу контр-
олінгу АТ «УГМК».

Посадова особа обіймає посаду заступника головного бухгалтера АТ «УГМК», місцезнахо-
дження: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма,1.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Директор - Рибачук Вадим В’ячеславович; серія, номер, дата видачі та найменування ор-

гану, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1982 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної 
роботи (років): 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Заступник 
директора з комерції Донецької регіональної філії АТ «УГМК». Повноваження та обов’язки 
посадової особи визначені Статутом товариства та положенням про Виконавчий орган товари-
ства. За звітний період посадова особа отримала заробітну платню у розмірі 24 078,99 грн. 
Посадова особа призначена згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства від 
19.04.2011 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. 

Стаж керівної роботи (років) - 7.
Попередні посади: Заступник директора з комерції Донецької регіональної філії АТ «УГМК».
Посадова особа обіймає посаду директора Миколаївської регіональної філії АТ «УГМК», 

місцезнаходження: 54037, м. Миколаїв, вул. Вокзальна,5.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
в.о. головного бухгалтера - Жайворонок Віктор Павлович; серія, номер, дата видачі та на-

йменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1982 року народження. Освіта: Вища 
економічна (Міжрегіональна академія управління персоналом). Стаж керівної роботи (років): 
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: В.о. бухгалтера АТ «УГМК-
Миколаїв». Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. За 
звітний період посадова особа отримала заробітну платню у розмірі 8 653,06 грн. Змін у пер-
сональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Стаж керівної роботи (років) - 6.
Попередні посади: в.о. бухгалтера АТ «УГМК-Миколаїв».
Посадова особа обіймає посаду головного бухгалтера Миколаївської регіональної філії 

АТ «УГМК», місцезнаходження: 54037, м. Миколаїв, вул. Вокзальна,5.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-

міру часток, паїв)
Юридичні особи:
КсП «Добра Криниця» (код за ЄДРПОУ 00354742), місцезнаходження: д/н, с. Баштанка, 

Баштанський р-н., Миколаївська, , 56100. Засновнику/учаснику належить 0,4398% від загаль-
ної кількості акцій (часток, паїв).

КсП «Промінь» (код за ЄДРПОУ 00857918), місцезнаходження: д/н, с. Сервона Долина, 
Снігурівський р-н., Миколаївська, , 57320. Засновнику/учаснику належить 0,00811% від за-
гальної кількості акцій (часток, паїв).

КсП «серп і молот» (код за ЄДРПОУ 01529854), місцезнаходження: д/н, с. Зелений Клин, 
Баштанський р-н., Миколаївська, , 56110. Засновнику/учаснику належить 0,1299% від загаль-
ної кількості акцій (часток, паїв).

КсП «Широкий» (код за ЄДРПОУ 00000264), місцезнаходження: д/н, с. Широке, Баштан-
ський р-н., Миколаївська, , 57324. Засновнику/учаснику належить 0,0811% від загальної кіль-
кості акцій (часток, паїв).

ТОВ «ВКП «Агровторсинтез» (код за ЄДРПОУ 22427897), місцезнаходження: вул. Комсо-
мольська 7/39, м. Миколаїв, д/н, Миколаївська, , 54003. Засновнику/учаснику належить 
0,0172% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

АТ «УгМК» (код за ЄДРПОУ 25412086), місцезнаходження: вул. Баренбойма 1, м. Київ, 
Голосіївський, м. Київ, , 01013. Засновнику/учаснику належить 98,1359% від загальної кіль-
кості акцій (часток, паїв).

Фізичні особи:
Загальна кількість фізичних осіб - 24 ч.; серія, номер, дата видачі та найменування органу, 

який видав паспорт паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н. Засновнику/учаснику належить 1,115% 
від загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 28.05.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

4/14/1/10, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР Миколаївське територіальне управління, 
код цінного папера - UA4000068696, тип цінного папера – , форма існування - Документарна, 
форма випуску - Іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 1232400 штук, загальною 
номінальною вартістю 308100 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Торгівля цінними 
паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась.

Товариство не включало власні акції до лістингу фондових бірж.
Додаткова емісія акцій емітентом не проводилась.
Процентні облігації, Дисконтні облігації, Цільові (безпроцентні) облігації, Інформація про 

інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облі-
гацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) – товариство в 2012 році зазначених цінних 
паперів не випускало.

Інформація про похідні цінні папери – товариство в 2012 році зазначених цінних паперів не 
випускало.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «УКРАЇНсЬКА гІРНИчО-МЕТАлУРгІЙНА КОМПАНІЯ - МИКОлАЇВ»
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5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України - Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «УГМК-
Миколаїв» від 26.04.2010 р. «Про переведення випуску іменних акцій Товариства документар-
ної форми існування у бездокументарну форму існування (про дематеріалізацію)», договір на 
ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів АТ «УГМК-Миколаїв» № 92/2001 
від 29 листопада 2001 року укладений з ТОВ «Українська реєстраційна компанія» (ЄДРПОУ: 
24261142) розірвано.

Укладено Договір № 125 від 08.06.2010 року про відкриття рахунків у цінних паперах влас-
никам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів АТ 
«УГМК-Миколаїв» на дату припинення реєстру укладений з ТОВ «Фінтайм»  (ЄДРПОУ: 
35893230).

Акт приймання-передачі реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонер-
ного товариства «Українська гірничо-металургійна компанія - Миколаїв» від 30.07.2010 р. 
Сторони акта прийому-передачі систему реєстру: ТОВ «Українська реєстраційна компанія», АТ 
«УГМК-Миколаїв», ТОВ «Фінтайм».

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 19.04.2012 року. Кворум зборів: 98,16% 

до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання членів лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2011 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 

2011 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2011 рік. 

Затвердження  висновків Ревізора Товариства за 2011 рік.
6. Про затвердження річного, у т.ч. фінансового, звіту Товариства за 2011 рік. 
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
10 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
директор товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: «за» - одноголосно.
Позачергові загальні збори акціонерів товариства не скликались.
--- *** ---
7. Інформація про дивіденди 
Рішення про виплату дивідендів за звітний період не приймалося.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі-

тента:
Мале приватне підприємство Аудиторська фірма «Аудит-гарант Миколаїв» (код за ЄД-

РПОУ - 19298806), організаційно-правова форма: Приватне пiдприємство. Місцезнаходжен-
ня: вул. Московська, 50/1., м. Миколаїв, д/н, Миколаївська, 54001. Аудитор має ліцензію на цей 
вид діяльності 0767, що видана: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
26.01.2001 року. Контактний телефон: 0512 377552, факс: 0512 377552. Основний вид діяль-
ності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Взаємовідносини 
товариства зі зберігачем здійснюються на підставі договору №4 А/13 від 26.02.2013 р.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
ПЕРЕВІРКОЮ ВСТАНОВЛЕНО:
1. Реквізити підприємства.
1.1. Повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-

металургійна компанія - МИКОЛАЇВ». 
Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна компанія – Миколаїв» 

є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Українська гірничо-металургійна 
компанія – МИКОЛАЇВ».

1.2. Статут АТ «УГМК - МИКОЛАЇВ»  зареєстрований Виконкомом Миколаївської міської 
27.04.2011р. №15221050013002092.

1.3. Юридична адреса (місцезнаходження) –  54037, м. Миколаїв,  вул. Вокзальна, буд. 5.
1.4. Код ЄДРПОУ – 05409128.
1.5. Підприємство взято на облік в  ДПІ у Корабельному районі  міста Миколаєва.
1.6. Статутний капітал складає 308,1 тис.грн.  та розділений на 1232400 акції номінальною 

вартістю 0,25 гривень кожна. 

Перелік значних осіб, власників пакетів  акцій. 
№ з/п Назва підприємства  Кількість ЦП,шт Номінальна вартість, тис.грн. Частка в СФ,%
1 Приватне акціонерне товариство
«Українська гірничо-металургійна компанія»  1209428            302,357             98,1360
Основними видами діяльності підприємства є: оптова та роздрібна торгівля металопрока-

том, металовиробами та металевими конструкціями, що відповідає установчим документам. В 
2012 році підприємство здійснювало орендні операції.

2.   Основні відомості про умови договору та проведення аудиту.
Аудиторська перевірка підприємства проводилася на підставі договору №4А/13 від 

26.02.13 р., фактично перевірка проводилася  з  8 квітня  по  15 квітня  2013 року.
3.  Бухгалтерський облік на підприємстві вівся із використанням програмного забезпечен-

ня »1С Підприємство»,  та в цілому - відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський 
облік та звітність в Україні», діючих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нор-
мативних актів з питань організації бухгалтерського обліку. Встановлена на підприємстві об-
лікова політика відповідає вимогам зазначених актів. 

4. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Аудитор не може висловити свою думку  та висловлює невпевненість  з приводу того, що 

він не мав змоги спостерігати за проведенням інвентаризації та впевнитися в повному обліку 
активів, оскільки дата проведення інвентарізації передувала призначенню аудитора.   

Фактами, щодо яких в ході аудиту висловлюється незгода є:
- завишення вартості необоротних активів, які не призведуть до майбутніх економічних 

вигід, з одночасним заниженням збитку підприємства;
-  групування окремої облікової інформації з метою відображення по статтям  звіту про 

фінансової результати. 
5.  Умовно-позитивна думка.
На думку аудитора, за винятком вищенаведених зауважень, надана річна фінансова звіт-

ність справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан підпри-
ємства, результати його діяльності станом на 31.12.2012 року. 

6. Інша допоміжна інформація.
Станом на 31.12.2012 року вартість чистих активів підприємства, що визначена на підставі  

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення Методичних 
рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», є більшою  
від статутного капіталу, що відповідає вимогам Цивільного кодексу України.   

Аудитом не встановлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою 
інформацією, що розкривається підприємством та подається до Комісії з цінних паперів та 
фондового ринку України.

За перевіряємий період підприємством не здійснювалося значних правочинів відповідно 
до Закону України «Про акціонерні товариства».

На підприємстві не передбачена служба  внутрішнього аудиту та не застосовуються   прин-
ципи (кодекс) корпоративного управління. 

Аудитором отримано достатньої впевненості у тому, що фінансова звітність не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.  

Висновок складений у трьох екземплярах.
Дата аудиторського висновку -    15 квітня 2013 року.
Адреса аудиторської фірми:  54001, м.  Миколаїв, вул. Московська, 50/1.        
Телефон/факс: (0512) 47-47-10.
Аудитор
__________________ Л.В.Чамара  (сертифікат аудитора, серія А № 004999 
що діє до 26.12.2015року)
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

25.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

http://nikolaev.ugmk.net в мережі 
Інтернет

25.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Директор ________ Рибачук В.В.

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П. 25.04.2013

(дата)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ ЗАКРИТОгО АКЦІОНЕРНОгО ТОВАРИсТВА 
«слОВ’ЯНсЬКА МЕблЕВА ФАбРИКА»,

КОД ЗА ЄДРПОУ 00275346, місцезнаходження: 84100, Україна, Донецька обл.,  
м. слов'янськ, вул. Карла Маркса, 59!

Повідомляємо персонально Вам, що 10 червня 2013 р. об 11 год. 00 хв. відбудуться загальні 
збори акціонерів (надалі«збори») за адресою:м.Слов’янськ,вул.Чубаря,65 у приміщенні Червоно-
го куточка ВАТ «Слов’янський механічний завод».Реєстрація акціонерів з 10.00 до 10.50 у день та 
за адресою (місцем) проведення зборів.Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі 
документ, що засвідчує особу(надає змогу ідентифікувати акціонера(його представника)-паспорт, 
а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження пред-
ставника на участь у зборах,оформлені відповідно до Законодавства України.Акціонери мають 
можливість ознайомитися з проектами матеріалів та документами, у тому числі проектами рішень 
зборів, тощо за місцезнаходженням Товариства у робочі дні(з понеділка по п’ятницю) з 8-00 до 
15-00 за адресою:м.Слов'янськ,вул.Карла Маркса,59,каб. директора. У день проведення зборів 
можливо ознайомитися з необхідними документами у місці проведення зборів.Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами(матеріалами), необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного-директор Киреєва К.Ю.Телефон для дові-
док:(06262)34052. Кожен з Вас(акціонерів) має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного зборів та проекти рішень, з цих питань, та також щодо кандидатів до складу 
органів товариства, у строки відповідно до законодавства.Дата складання переліку акціонерів, які 

мають право на участь у зборах-04 червня 2013року(станом на 24 годину). ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ):1.Обрання лічильної комісії.2.Обрання голови зборів.3.Обрання секретаря 
зборів.4.Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування, у тому 
числі з питань обрання голови та секретаря зборів, та прийняття рішень на зборах, затвердження 
регламенту роботи зборів).5.Про прийняття рішення про припинення ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»(надалі-Товариство) шляхом перетворення 
(реорганізації) у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОВ’ЯНСЬКА МЕБЛЕВА 
ФАБРИКА».6.Про призначення комісії з припинення(реорганізації) у зв’язку з перетворенням (ре-
організацією) Товариства на товариство з додатковою відповідальністю. Надання Комісії з 
припинення(реорганізації) доручень по виконанню передбачених законодавством України дій 
щодо припинення (реорганізації) Товариства.7.Про прийняття рішення про порядок і умови здій-
снення припинення (перетворення(реорганізації)).8. Про затвердження плану перетворення.9.Про 
умови та порядок обміну акцій ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ’ЯНСЬКА МЕ-
БЛЕВА ФАБРИКА» на частки у Статутному капіталі підприємницького товариства-правонаступника 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОВ’ЯНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА».10.Про 
затвердження ринкової вартості емісійних цінних паперів (акцій), що визначена відповідно до за-
конодавства,  у т.ч. затвердження звіту(тощо) про оцінку, Закритого акціонерного товариства 
«Слов’янська меблева фабрика» та затвердження умов викупу акцій у акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у зборах та голосували проти прийняття рішення про припинення 
(перетворення(реорганізацію)).НАглЯДОВА РАДА ЗАТ «слОВ’ЯНсЬКА МЕблЕВА ФАбРИКА»
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Річна інформація емітента за 2012 р.
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«сТРАХОВА КОМПАНІЯ «сОлІДАРНІсТЬ»
1.2. Організаційно-правова форма акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 04655, м. Київ, вул. Вербова, 24
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 31521281
1.5. Міжміський код та телефон (044) 502-09-66
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента 

А01 № 481808

1.7. Дата державної реєстрації 27.07.2001 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.solidarnost.org.ua

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 29468 27631
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 31
Довгострокові фінансові інвестиції 2138 1824
Запаси 10 8
Сумарна дебіторська заборгованість 20832 20346
Грошові кошти та їх еквіваленти 2339 2384
Власний капітал 26394 24807
Статутний капітал 21459 21459
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3674 2272
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 381 418
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 221 141
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 221 141
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 19600 19600
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 26394 24807

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Органи управління емітента – загальні збори акціонерів, правління.
Інформація про посадових осіб емітента
Посадові особи емітента: Голова правління Ярославцева Діана Олександрівна, заступник 

Голови правління Дементенко Ігор Олександрович, Головний бухгалтер Савченко Маргарита 
Михайлівна.

Інформація про засновників емітента
Вiльдман Ігор Лазаревич, частка в статутному капiталi 25%; Демченко Надія Миколаївна, 

частка в статутному капiталi 0%; Приватне підприємство «Дивосвіт», частка в статутному 
капiталi 0%

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції Iменнi прості. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цінних паперів 19600 шт. 

Номінал одного цінного папера 1 094,87 грн. Процент в статутному капiталi емітента 100,00 %. 
В звітному році Товариство цiннi папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. 
Станом на кінець звітного року цiннi папери Товариства розмiщенi в повному обсязі. Цiннi па-
пери Емітента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення 
цінних паперів до лiстингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюєть-
ся лише на внутрішньому ринку України.

Спосіб розміщення акцій: акції Товариства розмiщенi в повному обсязі серед його засно-
вників шляхом приватного розміщення. Мета додаткової емiсiї: у звітному році емiсiї не було. 
Дострокове погашення - не відбувалося.

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

До 12.01.2011 року облік прав власності на цiннi папери емітента у депозитарній системі 
України, здійснював ПАТ «ВіЕйБі Банк» (ідентифікаційний код 19017842), з 13.01.2011 року – 
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711). 

Загальними зборами Акціонерів 07 вересня 2010 року з метою приведення діяльності То-
вариства до вимог чинного законодавства прийняте рішення про передачу ведення реєстру 
власників іменних цінних паперів (Протокол № 76). 

Договір з ПАТ «ВіЕйБі Банк» від 20.05.2009 р. № 54, договір з ПАТ «Національний депози-
тарій України» від 06.09.2010 року № Е-1320, акт приймання-передачі реєстру від 09.12.2010 
року.

6. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори акцiонерiв вiдбулися 27.03.2012 р.; 
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. 

2796920,00 - 2000000,00 -

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн. 

142,70 - 102,041 -

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

2796920,00 - 2000000,00 -

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

02.04.2012 - 03.08.2011 -

Дата виплати дивідендів 06.06.2012 - 21.09.2011 -
Опис Виплата у 2012 році.

Дата прийняття рішення про виплату дивiдендiв 27.03.2012 р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивiдендiв - 02.04.2012 р. 
Дата та строк виплати дивiдендiв з 03.04.2012 по 26.09.2012;
Розмір дивiдендiв – 2796920,00 грн.
Порядок виплати дивiдендiв: шляхом безготівкових розрахун-
ків та готівкових розрахунків через касу підприємства.
Виплата у 2011 році. 
Дата прийняття рішення про виплату дивiдендiв 22.03.2011 р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивiдендiв - 03.08.2011 р. 
Дата та строк виплати дивiдендiв з 04.08.2011 по 21.09.2011;
Розмір дивiдендiв – 2000000,00 грн.
Порядок виплати дивiдендiв: шляхом безготівкових розрахун-
ків та готівкових розрахунків через касу підприємства.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКА ФIРМА «Бізнес-Рішення», свідоцтво АВ 000038 від 30.01.2002 р. Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
АУДИТОРсЬКИЙ ВИсНОВОК (ЗВІТ НЕЗАлЕЖНОгО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності 

Приватного акціонерного товариства «страхова компанія «сОлІДАРНІсТЬ» (Код ЄДРПОУ 
31521281)станом на 31 грудня 2012 р.

Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова 

компанія «СОЛІДАРНІСТЬ» (надалі за текстом звіту незалежного аудитора - 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 на за-
значену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Фінансова звітність Товариства є попередньою фінансовою звітністю, що готується вперше, 
згідно з Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (МСФЗ) із застосуванням МСФЗ 1. 

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використан-
ням описаної у примітці 2 концептуальної основи спеціального призначення.

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде 
використана для підготовки порівняльної інформації при складанні першої фінансової звіт-
ності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р., з урахуванням можливих коригувань, які будуть зро-
блені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї 

фінансової звітності, у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звіт-
ності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки з приводу наданої фінансової звітності на 

основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові 
звіти не містять суттєвих викривлень.

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 викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства 
або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контро-
лю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою вислов-
лення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також 
оцінку відповідних облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загаль-
ного подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 
нашої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Форми фінансової звітності, складені згідно з вимогами діючого законодавства, не відпо-

відають вимогам МСБО 1 «Подання фінансових звітів». Зокрема, Звіт про фінансові результа-
ти за 2012 рік, складений по формі згідно з П(С)БО 3, не містить у своєму складі статті «За-
гальний сукупний прибуток (збиток) за рік», як це потребує Звіт про сукупні прибутки та 
збитки, складений згідно з МСФЗ. Таким чином можливий вплив на фінансову звітність неви-
явлених викривлень може бути суттєвим.

Умовно-позитивна думка
Виходячи з сутності аудиту та вимог Міжнародних стандартів аудиту, а також характеру 

робіт існує ймовірність того, що в ході перевірки будь-які суттєві невідповідності можуть бути 
невиявлені, за що аудитор не несе відповідальності. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для 
висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові 
результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до за-
стосованої концептуальної основи.

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 стан), по два Звіти про фінансові результати 
(Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і від-
повідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «сТРАХОВА КОМПАНІЯ «сОлІДАРНІсТЬ»
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МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Приватного акціо-
нерного товариства «Страхова компанія «СОЛІДАРНІСТЬ», результатів його операційної ді-
яльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього 
питання.

Попередню фінансову звітність Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 
«СОЛІДАРНІСТЬ» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. 
Таким чином, попередня фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «СОЛІДАРНІСТЬ» 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.

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 роз-
критий 24 квітня 2013 року 

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

10.2. голова Правління ____________ Ярославцева Діана Олександрівна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «АРгОН» 
Повідомлення 

про виникнення особливої інформації про емітента
1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРГОН» 
2. Акціонерне товариство 
3. 13382687 
4. 91047, м. Луганськ, вул. Південно-радіальна, буд. 28 
5. (0642) 42-85-02, 42-86-89, 42-86-21 
6. argonzao@ukr.net 
7. www.argon.lg.ua 
8. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Враховуючи вимоги діючого законодавства України та відповідно до Статуту Товари-

ства, річними загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013) прийняте рі-
шення про припинення повноважень членів Наглядової ради, а саме:

Голова Наглядової ради – Панкратова Світлана Сергіївна, згоди фізичної особи на 1. 
розкриття паспортних даних не отримано, акціями Товариства не володіє, непогашена суди-
мість за корисливі та посадові злочини відсутня, перебувала на цій посаді протягом 2 років 
та 4 місяців.

Член Наглядової ради – Сімаков Олександр Євгенович, згоди фізичної особи на розкриття 2. 
паспортних даних не отримано, акціями Товариства не володіє, непогашена судимість за корис-
ливі та посадові злочини відсутня, перебував на цій посаді протягом 2 років та 4 місяців.

Член Наглядової ради – Болтова Галина Іллівна, згоди фізичної особи на розкриття 3. 
паспортних даних не отримано, акціями Товариства не володіє, непогашена судимість за ко-
рисливі та посадові злочини відсутня, перебувала на цій посаді протягом 2 років та 4 місяців.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1 від 
23.04.2013), до складу Наглядової ради обрано трьох фізичних осіб, а саме:

1. Член Наглядової ради – Панкратова Світлана Сергіївна, згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримано, акціями Товариства не володіє, непогашена судимість за корисливі 
та посадові злочини відсутня, призначена на дану посаду на 3 роки, протягом своєї діяльності обі-
ймала наступні посади: бухгалтер ПП ЛВЮТФ «Іріс», провідний бухгалтер ПрАТ «Аргон».

2. Член Наглядової ради – Сімаков Олександр Євгенович, згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не отримано, акціями Товариства не володіє, непогашена судимість за корис-
ливі та посадові злочини відсутня, призначений на дану посаду на 3 роки, протягом своєї діяль-
ності обіймав наступні посади: майстер ПрАТ «Аргон», головний інженер ПрАТ «Аргон».

3. Член Наглядової ради – Огієнко Олександр Вікторович, згоди фізичної особи на роз-
криття паспортних даних не отримано, акціями Товариства не володіє, непогашена суди-
мість за корисливі та посадові злочини відсутня, призначений на дану посаду на 3 роки, 
протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: менеджер ПП АР «Азимут», начальник 
цеху дорзнаків ПрАТ «Аргон».

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1 від 
23.04.2013), припинено повноваження Ревізора Товариства:

1. Ревізор – Колеснікова Галина Василівна, згоди фізичної особи на розкриття паспорт-
них даних не отримано, акціями Товариства не володіє, непогашена судимість за корисливі 
та посадові злочини відсутня, перебувала на цій посаді протягом 2 років та 4 місяців.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1 від 
23.04.2013), на посаду Ревізора обрано:

1. Ревізор – Болтов Денис Миколайович, згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не отримано, володіє 90016 простими акціями Товариства, що складає 0,0446% від 
статутного капіталу емітента, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини від-
сутня, призначений на дану посаду на 3 роки, протягом своєї діяльності обіймав наступні 
посади: прораб філії «Краснодонський райавтодор» ДП «Луганський облавтодор», заступ-
ник начальника філії ЛДЕД ДП «Луганський облавтодор».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством: 

Директор – болтова лариса Володимирівна.

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «АКТИВ ТРЕЙД» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Актив Трейд»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30468826
1.4. Місцезнаходження емітента: 02160, м. Київ, проспект Возз’єднання,7-а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс (044) 559-45-35
1.6. Електронна поштова адреса емітента: zytta@emitent.net.ua
1.7. Веб-сайт емітента: 30468826.smida.gov.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/30468826
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб та зміну 

місцезнаходження Товариства.
Текст повідомлення

23 квітня 2013 року загальними зборами акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2013) при-
йнято рішення про зміну місцезнаходження Товариства на нову адресу : 03115, м.Київ, вул..
Львівська,18-В.

23 квітня 2013 року загальними зборами акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2013) прийнято 
рішення на підставі особистої заяви: припинити повноваження Варуша Світлани Миколаїни, яка 
займає посаду Директора Товариства з 27.04.2013 року .Частка статутному капіталі,якою володіє 
Варуша С.М. складає 0,833%. .Перебувала на посаді з 11.11.2005року.Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

23 квітня 2013 року загальними зборами акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2013) при-
йнято рішення про створення Наглядової ради та обрано членів Наглядової ради у складі 
трьох осіб, терміном на три роки:

1.Єрмоленко Наталія Дмитрівна обіймає посаду юриста в ТОВ «Будівельна компанія 
«Гарант-Інвест». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на 
розкриття паспортних даних не отримано. Немає частки в статутному капіталі Товариства.

2. Мусихін Павло Едуардович обіймає посаду начальника юридичного відділу ТОВ»ЕНЕРГЕТИЧНА 
ГРУПА ТРЕЙД».Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття 
паспортних даних не отримано. Немає частки в статутному капіталі Товариства.

3.Гаврильченко Ярослава Анатоліївна обіймає посаду касира ПАТ АТ «Столичний». Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

23 квітня 2013 року загальними зборами акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2013) при-
йнято рішення про відкликання Мукерії Михайла Самсоновича з посади Ревізора Товари-
ства. Перебував на посаді з 27.04.2007 року по 23.04.2013року. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 
Немає частки в статутному капіталі Товариства.

23 квітня 2013 року загальними зборами акціонерів (Протокол №1 від 23.04.2013) при-
йнято рішення про призначення Чмут Тетяни Федорівни на посаду Ревізора Товариства. 
Перебуває на посаді заступника головного бухгалтера ТОВ»ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА ТРЕЙД».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття пас-
портних даних не отримано. Немає частки в статутному капіталі Товариства.

23 квітня 2013 року рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 23.04.2013) обрано 
Головою Наглядової ради Єрмоленко Наталію Дмитрівну.

23 квітня 2013 року рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 23.04.2013) призначено 
на посаду Директора Товариства з 27.04.2013року Ведернікова Ігоря Олександровича,терміном 
на три роки.. Перебуває на посаді начальника адміністративно-господарського відділу 
ТОВ»Техінвестсервіс».Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди 
на розкриття паспортних даних не отримано. Немає частки в статутному капіталі Товариства.

 3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в по-

відомленні.
Директор ПАТ «Актив Трейд»                                 Варуша с.М. « 23 »квітня 2013 року

ПРАТ «УКРАЇНсЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОбНИчА 
ФІРМА сІлЬсЬКОгОсПОДАРсЬКИХ ПІДПРИЄМсТВ», 

тел./факс 0459454189

Приватне акціонерне товариство «Українська комерційно-виробнича 
фірма сільськогосподарських підприємств»

Код за ЄДРПОУ 
05470868

Адреса сторінки в мережі Інтернет : 
05470868.infosite.com.ua 

Діректор підпис                 бурлака В.г.

ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 

«УКРАЇНсЬКИЙ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІчНИЙ 
ЦЕНТР»

Код  ЄДРПОУ 
31350722

Повідомляє про розміщення регулярної річної інформації за  
2012 рік на сторінці в мережі Інтернет - 

31350722.smida.gov.ua. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ТОМАК»
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 
товариство "ТОМАК"

1.2 Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14307305
1.4 Місцезнаходження емітента 04080, м. Київ, Вiкентiя 

Хвойки, 15/15
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 044 417 50 59 044 417 50 59
1.6 Електронна поштова адреса емітента office@tomak.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.tomak.com.ua

1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

2. Текст повідомлення
23.04.2013 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ТОМАК» (Протокол № 1), 

прийняте рiшення про звiльнення (дострокове припинення повноваження) Чле-
на Ревiзiйної комiсiї - Голови Ревiзiйної комiсiї – Новотного Володимира Йосипо-
вича, на пiдставi пропозицiї акцiонера.

Новотний Володимир Йосипович володiє часткою в статутному капiталi 
0,0094% (3000 простих iменних акцiй).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2012 р.
Не надав згоду на розкриття паспортних даних.
23.04.2013 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ТОМАК» (Протокол № 1), 

прийняте рiшення про призначення (обрання) Члена Ревiзiйної комiсiї - Голови 
Ревiзiйної комiсiї – Кулiя Тараса Володимировича, на пiдставi пропозицiї акцiонера.

Кулiй Тарас Володимирович володiє часткою в статутному капiталi 0,0000% 
(6 простих iменних акцiй).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено (обрано) – 3 роки.
Протягом своєї дiяльностi обiймав посаду голови правлiння.
Не надав згоду на розкриття паспортних даних.
23.04.2013 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ТОМАК» (Протокол № 1), 

прийняте рiшення про звiльнення (дострокове припинення повноваження) Чле-
на Ревiзiйної комiсiї - Акуленка Олега Олександровича, на пiдставi пропозицiї 
акцiонера.

Акуленко Олег Олександрович володiє часткою в статутному капiталi 0,0169% 
(5400 простих iменних акцiй).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2012 р.
Не надав згоду на розкриття паспортних даних.
23.04.2013 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ТОМАК» (Протокол № 1), 

прийняте рiшення про призначення (обрання) Члена Ревiзiйної комiсiї – Романко 
Олега Євгенiйовича, на пiдставi пропозицiї акцiонера.

Романко Олег Євгенiйович володiє часткою в статутному капiталi 0,0000% 
(10 простих iменних акцiй).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено (обрано) – 3 роки.
Протягом своєї дiяльностi обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «ТО-

МАК».
Не надав згоду на розкриття паспортних даних.
23.04.2013 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ТОМАК» (Протокол № 1), 

прийняте рiшення про звiльнення (дострокове припинення повноваження) Чле-
на Ревiзiйної комiсiї – Макаренко Юлiї Сергiївни, на пiдставi пропозицiї 
акцiонера.

Макаренко Юлiя Сергiївна володiє часткою в статутному капiталi 0,0002% (50 
простих iменних акцiй).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2012 р.
Не надала згоду на розкриття паспортних даних.
23.04.2013 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ТОМАК» (Протокол № 1), 

прийняте рiшення про призначення (обрання) Члена Ревiзiйної комiсiї – Акулен-
ка Олега Олександровича, на пiдставi пропозицiї акцiонера.

Акуленко Олег Олександрович володiє часткою в статутному капiталi 0,0169% 
(5400 простих iменних акцiй).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено (обрано) – 3 роки.
Протягом своєї дiяльностi обiймав посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ТОМАК».
Не надав згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис
голова правлiння Веремчук Вадим Васильович підтверджує достовірність 

інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність 
згідно з законодавством. 

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМсТВО «ЮНІсТЬ» 

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 
Публічне акціонерне товариство «Швейне підприємство «Юність»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00309246
1.4. Місцезнаходження емітента 04070, м.Київ, вул.Фролівська,3/34
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0445376746
1.6. Електронна поштова адреса емітента info@yunist.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації http://yunist.com.
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформа-

ція про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення. 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
23.04.2013 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «Швейне підприємство «Юність» прийнято рішення про зміну складу по-
садових осіб емітента, а саме:

- звільнено з посади Голови Правління Мутницького Василя Михайловича (пас-
порт СН №281423 виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 03.10.1996 р.) 
за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емі-
тента не володіє; обіймала дану посаду з 20.12.2011 р.; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено з посади члена Правління Черненко Олену Володимирівну (паспорт 
МЕ №146920 виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві 12.09.2002 р.) за 
рішенням річних загальних зборів акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі 
емітента у розмірі 0,0006%, що складає 3 штуки простих іменних акції; обіймала дану 
посаду з 20.12.2011 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.

- звільнено з посади Голови Ревізійної комісії Некрасова Андрія Павловича (пас-
порт 4598 583200 виданий 5 РУВД 4 ВД ЦАО м. Москва 05.06.1999 р.) за рішенням 
річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емітента не воло-
діє; обіймала дану посаду з 20.12.2011 р.; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

- звільнено з посади члена Ревізійної комісії Дорошенко Вікторію Харитонівну 
(паспорт СН № 499026 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
20.06.1997 р.) за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє; обіймала дану посаду з 20.12.2011 р.; непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду Голови Правління Мутницького Василя Михайловича (пас-
порт СН №281423 виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 03.10.1996 р.) 
за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емі-
тента не володіє; особу призначено строком на 1 (один) рік; до призначення займав 
наступні посади: Голова Правління ПАТ «Швейне підприємство «Юність», заступник 
директора ТОВ «Лайтхаус Менеджмент»; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена Правління Черненко Олену Володимирівну (паспорт 
МЕ №146920 виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві 12.09.2002 р.) за 
рішенням річних загальних зборів акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі 
емітента у розмірі 0,0006%, що складає 3 штуки простих іменних акції; особу призна-
чено строком на 1 (один) рік; до призначення займала наступні посади: член Правлін-
ня ПАТ «Швейне підприємство «Юність», голова Ревезійної коміссії ПАТ «Швейне 
підприємство «Юність»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Дорошенко Вікторію Харитонівну 
(паспорт СН № 499026 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
20.06.1997 р.) за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на 5 (п’ять) років; до призна-
чення займала наступні посади: член Ревізійної комісії ПАТ «Швейне підприємство 
«Юність», фінансовий директор ТОВ «Лайтхаус Менеджмент»; непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Якібчук Людмила Василівна 
(паспорт СМ № 399768 виданий Міським відділенням №1 Білоцерківського МУ ГУ 
МВС України в Київській області 30.11.2001р.) за рішенням річних загальних збо-
рів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призна-
чено строком на 5 (п’ять) років; до призначення займав наступні посади: мене-
джер зовнішньо-економічної діяльності  ТОВ «Лайтхаус Менеджмент», директор 
ТОВ «КАГАРЛИК АГРО»; непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
голова Правління                                             Мутницький Василь Михайлович

м. п. 23.04.2013 р.



Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Футбольний клуб 
«Чорноморець»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Одеська , Приморський, 65039, м. Одеса,  

пр-т Гагарiна, 12А
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22449841
1.5. Міжміський код та телефон емітента: 048-719-86-00
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 №316001
1.7. Дата державної реєстрації: 20.10.1998
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://chernomorets.odessa.ua/
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1173796 1198109
Основні засоби (за залишковою вартістю) 668312 465343
Довгострокові фінансові інвестиції 160234 278454
Запаси 573 347
Сумарна дебіторська заборгованість 111517 130007
Грошові кошти та їх еквіваленти 155 752
Власний капітал 796656 684552
Статутний капітал 600000 600000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 292 1146
Довгострокові зобов'язання 247248 384403
Поточні зобов'язання 129892 129154
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.4866666 1.9100000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.4866666 1.9100000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 600000 600000
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 796656 684552

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Органами управління Емітента є:
Загальні збори акціонерів – вищий орган
Наглядова рада – контролюючий орган
Ревізор – контролюючий орган
Дирекція – виконавчий орган
Інформація про посадових осіб емітента.
Генеральний директор - Керницкий Сергей Степанович;
Директор з економiчних питань - Шнайдер Аркадiй Наумович;
Директор з експлуатацiї спортивних об’єктiв - Сиволап Сергiй Павлович;
Фiнансовий директор - Гончарук Оксана Вiталiївна;
Директор з розвитку дитячого та юнацького футболу - Гришко Вiктор Васильович;
Голова Наглядової Ради - Мiтрошкiн Iгор Олександрович;
Член Наглядової Ради - Публiчне акцiонерне товариство «Туристично-виробнича фiрма 

«Чорне море» (код 02573556);
Член Наглядової Ради - Благодiйний фонд розвитку футбольного клубу «Чорноморець» 

(код 32145683);
Ревiзор - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Авенсiс» (код 20963918);
Головний бухгалтер - Шаговська Ольга Володимирiвна;
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
Вiдкрите акцiонерне товариство «Одеснафтопродукт» (код за ЕДРПОУ 03482749) -  

0.0500 %
Вiдкрите акцiонерне товариство «Одесагаз» (код за ЕДРПОУ 03351208) - 0.0042%

Закрите акцiонерне товариство «Одеський коньячний завод» (код за ЕДРПОУ 00412056) 
- 0.0084 %

Одеське вiдкрите акцiонерне товариство по експорту та iмпорту нафтопродуктiв 
«Ексiмнафтопродукт» (код за ЕДРПОУ 22465515) - 0.01660 %

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю АПП «Свiтанок» (код за ЕДРПОУ 22509615) - 
0.0083 %

Фізичні особи:
Вiдсутнi фiзичнi особи-засновники емiтента - 0.000000000000 %
Усього - 0.087500000000 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Форма існування – бездокументарна. Тип - 

Акції Іменні прості. Кількість - 600000. Мета емiсiї - збiльшення статутного капіталу товари-
ства. Торгівля здійснюється на внутрiшньому позабiржовому ринку. Дострокового погашен-
ня цінних паперів емітента у звiтному перiодi не вiдбувалося. Факт лiстингу/делістингу не 
зафiксований. Інших цінних паперів Емітент у звітному періоді не випускав.

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

18 листопада 2010 р. на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», 
Загальними зборами акціонерів Товариства було затверджене рішення №б/н про дематеріа-
лізацію випуску акцій. 01 лютого 2011 року було припинено договір на ведення реєстру влас-
ників іменних цінних паперів №4/2004 від 10.12.2004 р., укладеного між АТ «Футбольний 
клуб «Чорноморець» та ТОВ «Примор’є-Консалт», код ЄДРПОУ 23871602 та 02.02.2011 р. 
було складено Акт прийому –передачі №б/н системі реєстру власників іменних цінних паперів 
АТ «Футбольний клуб «Чорноморець». Товариство обслуговується в депозитарії ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711 на підставі Договору про обслугову-
вання емісії цінних паперів Е-2320 від 03.12.2010 р. У звітному році в особі, яка веде облік 
прав власності на акції у депозитарній системі України, змін не було.

6. Інформація про загальні збори
Протягом звітного періоду були проведені: чергові загальні збори акціонерів - 03.04.2012р. 

та позачергові загальні збори акціонерів - 12.03.2012р. та 25.05.2012р. По всіх питаннях по-
рядку денного загальних зборів рішення були прийняті.

7. Інформація про дивіденди
Протягом звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не прийма-

лось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Перевiрка здiйснювалася Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською 

фiрмою «Економiчнi прiоритети» (Свiдоцтво про внесення в реєстр аудиторських фiрм та 
аудиторiв № 3987 вiд 26.04.2007 р., Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi вiд 
29.11.2012 р., Свiдоцтво № 102 вiд 26.04.2012р. про внесення до реєстру аудиторiв та ауди-
торських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що 
здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв) в особi аудитора Кузьмiної Лiлiї Федорiвни 
(Сертифiкат аудитора Аудиторської палати України серiї А № 003941 вiд 24.09.1999 р. чинний 
до 24.09.2013 р.; Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити 
аудиторськi перевiрки фiнансових установ серiї А № 000121, реєстрацiйний номер Свiдоцтва 
000121 вiд 01.06.2004 року).

Висновок: На нашу думку фiнансовi звiти представляють достовiрно, в усiх суттєвих ас-
пектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «ФУТБОЛЬНИЙ КОУБ «ЧОРНО-
МОРЕЦЬ» станом на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi результати у вiдповiдностi до 
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

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 
23.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується http://chernomorets.
odessa.ua/. 

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. генеральний директор _____________ Керницький сергiй степанович

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2013

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ФУТбОлЬНИЙ КлУб «чОРНОМОРЕЦЬ»

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Пересувна механiзована колона 156»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента
Херсонська , Скадовський, 75700, м. Скадовськ, вул. Пасiчника, 144 а
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01352830
1.5. Міжміський код та телефон емітента
(05537) 52066
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
А01 462137
1.7. Дата державної реєстрації
25.01.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації

pmk156.pat.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 495 437
Основні засоби (за залишковою вартістю) 203 227
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 73 68
Сумарна дебіторська заборгованість 150 92
Грошові кошти та їх еквіваленти 65 13
Власний капітал 407 374
Статутний капітал 72 72
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5 -28
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 88 63
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.04152 0.11419
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0.04152 0.11419

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ПЕРЕсУВНА МЕХАНiЗОВАНА КОлОНА 156»
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Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 289000.00000000 289000.00000000
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 407 374

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Інформація про посадових осіб емітента.
голова Наглядової ради - Сокольчук Микола Степанович (код 270228);
головний бухгалтер - Мочалiна Людмила Василiвна (код 049830);
ревiзор - Сокольчук Олег Миколайович (код 297304);
директор - Сокольчук Вадим Миколайович (код 011696);
Інформація про засновників емітента.
Фізичні особи:
Белевцов Руслан Миколайович - 0.692000000000 %
Гриненко Сергiй Юхимович - 0.692000000000 %
Зотов Сергiй Павлович - 0.692000000000 %
Костюк Валентина Федорiвна - 0.346000000000 %
Попов Антон Олександрович - 1.038100000000 %
Ситкiн Олексiй Петрович - 0.692000000000 %
Слива Валерiй Iванович - 0.692000000000 %
Сокольчук Вадим Миколайович - 7.972300000000 %
Сокольчук Микола Степанович - 81.979300000000 %
Сокольчук Олег Миколайович - 5.204300000000 %
Усього - 100.000000000000 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції:
Дата реєстрації випуску - 23.05.2011, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

62/21/1/11, орган, що зареєстрував випуск - Херсонське територiальне управлiння Держав-
ної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, код - UA4000123905, тип цінного паперу - , 
форма існування - Документарні іменні, номінальна вартість - 0.250 грн., кількість - 289000 
шт., загальна номінальна вартість - 72250.000 грн., частка у статутному капіталі 
100.000000000000 %

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові
X

Дата проведення 26.04.2012

Кворум зборів** 95.160000000000
Опис Порядок денний 1. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2011р.; 2. Звiт ревiзора Товари-
ства; 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора, 
звiту Ревiзора; 4. Затвердження рiчного звiту та рiчного балансу Това-
риства за 2011 рiк; 5.Розподiл прибутку товариства за 2011рiк 6. Про 
попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Това-
риством протягом 2012 року. 

7. Інформація про дивіденди
Дивіденди не нароховувались і не виплачувались

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Фізична особа-підприємець Ганжа В’ячеслав Іванович Свідоцтво про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські  
послуги № 1857 від 26 січня 2001 р, продовжено Рішенням Аудиторської палати України 
від 27 січня 2011 р № 227/3., дійсне до 27 січня 2016 р. Сертифікат аудитора Серії А 
 № 003216 від 25 вересня 1997 р, продовжено рішенням Аудиторської палати України  
від 29 вересня 2011 року № 239/2., дійсний до 25 вересня 2016 р. фінансова звітність 
приватного акціонерного товариства «Пересувна механізована колона № 156» станом 
на 31.12.2012р. у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошо-
вих коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності у  
всіх суттєвих аспектах достовірно та повно розкриває фінансову інформацію про това-
риство, про його активи та зобов’язання, власний капітал, стан чистих активів, рух гро-
шових коштів, доходи, витрати, обсяг чистого прибутку відповідно до застосованої 
концептуальної основи фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодав-
ства України.

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 базі даних Комісії розміщений 
19.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується pmk156.pat.ua, 
19.04.2013

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. Директор 
ПрАТ "ПМК 156"

_________ сокольчук Вадим Миколайович

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2013

(дата)

Повідомлення про виникнення  особливої інформації про емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«Об’ЄДНАНА сТРАХОВА КОМПАНІЯ

«ОсК РЕЗЕРВ»
1.Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Об’єднана Страхо-
ва Компанія «ОСК Резерв»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23738116
1.4. Місцезнаходження емітента: 04074 м. Київ, вул. Новозабарська,2/6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 501 90 31, (044) 501 90 31
1.6. Електронна поштова адреса емітента: osk_rezerv@rezerv.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.rezerv.com.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави  2 розділу ІІ або інформація 

про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу ІІІ цього Положення:  Зміна складу 
посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення
У зв’язку із  закінченням терміну дії повноважень Виконавчого органу Приватного акці-

онерного товариства «Об’єднана Страхова Компанія «ОСК Резерв»:
- 22.04.2013 року  Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Об’єднана Страхова Компанія  «ОСК Резерв» було  прийнято рішення про  припинення по-
вноважень  Самойленко Ольги Володимирівни як Голови Правління Товариства. Підстава 
Протокол чергових Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «ОСК Резерв» №1/13 від 22.04.2013 
року. Строк, протягом якого Самойленко Ольга Володимирівна перебувала на посаді Голови 
Правління – три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у Самойлен-
ко О. В. немає. Частка, якою Самойленко О. В.  володіє у статутному капіталі емітента – 
0,00%. Згода Самойленко О. В.  на розкриття паспортних даних не отримано.

- 22.04.2013 року  Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Об’єднана Страхова Компанія  «ОСК Резерв» було  прийнято рішення про  обрання Само-
йленко Ольги Володимирівни  на посаду Голови Правління Товариства. Підстава: Протокол 
№1/13  від 22.04.2013 року. Строк, на який призначено Самойленко О. В. на посаду Голови 
Правління  – три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у  Само-
йленко О. В. немає. Розмір пакета акцій емітента, які належать Самойленко О. В.  – 0,00%.  
Згода Самойленко О. В.  на розкриття паспортних даних не отримано.

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: голова правління                                     самойленко О. В.

23.04.2013 року

Повідомлення  про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ «ВДК»
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВУГЛЕДОБУВНI 
КОМПЛЕКСИ». 1.2. Організаційно-правова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. 1.3. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31992517. 1.4. Місцезнаходження емітента: 
83059, м. Донецьк, Проспект Ілліча, 109А. 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 
0623497174, 0623497174. 1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@vugledk.com.ua. 
1.7. Веб-сайт емітента: http://www.vugledk.com.ua/. 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.vugledk.com.ua/. 
1.9. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
Відповідно до вимог ст. 33 та ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» N 514-VI 

рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВДК», та на Засіданні Наглядової ради, що відбу-
лись 23 квітня 2013 року, внесені зміни в персональний склад посадових осіб, а саме: 

ВІДКЛИКАНО:
1) Голову Наглядової ради - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з 

управління активами «Спільні інвестиційні проекти» (ідентифікаційний код 32547688), яко-
му належить 2175000 штук простих іменних акцій ПАТ «ВДК», що складає 0,5437% від за-
гальної кількості голосуючих акцій, строк перебування на посаді - 2 роки; 

2) Члена Наглядової ради - Товариство з обмеженою відповідальністю «Тристар - груп» (іден-
тифікаційний код 34828311), якому належить 1599467 штук простих іменних акцій ПАТ «ВДК», що 
складає 0,3999% від загальної кількості голосуючих акцій, строк перебування на посаді - 2 роки; 

3) Члена Наглядової ради - Товариство з обмеженою віповідальністю « Велес - дар « (іденти-
фікаційний код 36103977), якому належить 444000 штук простих іменних акцій ПАТ «ВДК», що 
складає 0,1110% від загальної кількості голосуючих акцій, строк перебування на посаді - 2 роки; 

ОБРАНО Наглядову раду у кількості 3 осіб з терміном повноважень 3 роки:
1) Голову Наглядової ради - Товариство з обмеженою віповідальністю «БЕСТ-КУРС» 

(ідентифікаційний код 35683060), якому належить 24488195 штук простих іменних акцій 
ПАТ «ВДК», що складає 6,1220% від загальної кількості голосуючих акцій; 

2) Члена Наглядової ради - Товариство з обмеженою віповідальністю «ТРИСТАР-ГРУП» 
(ідентифікаційний код 34828311), якому належить 1599467 штук простих іменних акцій  
ПАТ «ВДК», що складає 0,3999% від загальної кількості голосуючих акцій; 

3) Члена Наглядової ради - Товариство з обмеженою віповідальністю «ФІНАНСОВИЙ ДІМ «ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» (ідентифікаційний код 34849834), якому належить 15920398 штук простих 
іменних акцій ПАТ «ВДК», що складає 3,9801% від загальної кількості голосуючих акцій.

У вищезазначених відкликаних та обраних посадових осіб непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової ді-
яльності немає.

3. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідо-

мленні
3.2. Директор     Ананьєв Р.В. 23.04.2013р.
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Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НОВОАЗОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНОЇ 
ВОДИ"

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. 50 рокiв СРСР, б.1, Донецька обл., 

м. Новоазовськ, Новоазовський, 
Донецька область, 87600

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

00375800

1.5. Міжміський код та телефон: 8 (06296) 3-12-45
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

№ 273958 серія ААА

1.7. Дата державної реєстрації: 03.08.1998
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

www.00375800.smida.gov.ua

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2326 2385
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1879 2049
Довгострокові фінансові інвестиції 102 102
Запаси 249 121
Сумарна дебіторська заборгованість 71 90
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Власний капітал 1909 2005
Статутний капітал 307 307
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 458 465
Довгострокові зобов'язання 264 285
Поточні зобов'язання 153 95
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.) 30700000 30700000
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 1909 2005

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента– не заповнюють акціонерні Товари-

ства.
Інформація про посадових осіб емітента :Директор - Iгнатов Григорiй Валентино-

вич;
Голова Наглядової ради - Оборнєва Лариса Миколаївна; Голова Ревізійної комісії - 

Безрук Ірина Ярославівна; Член Наглядової ради - Ігнатов Євген Григорович; Член На-
глядової ради - Ігнатов Даніїл Григорович;Член Наглядової ради - Швидко Олена Воло-
димирівна; Член Ревізійної комісії - Безрук Валентина Василівна;Член Ревізійної комісії 
- Сальцина Лідія Іванівна; 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) Колективне підприємство «Новоазовська харчосмакова фабрика»  
Засновнику  належить 0% від загальної кількості акцій.

4. Інформація про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій:

Випуск зареєстровано 26.10.1998 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 
560/1/98, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, код цінного папера - UA4000034946, 
тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма 
випуску - Бездокументарні іменні,  номінальною вартістю 0,01 грн. у кількості 30700000 
штук, загальною номінальною вартістю 307000 грн., що складає 100% у статутному ка-
піталі. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітен-
та у депозитарній системі України: змін в звітному періоді не було.

6. Інформація про загальні збори: чергові від 27.04.2012 року. 
7. Інформація про дивіденди дивіденди не нараховувалися, не сплачувалися.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку 

емітента:Аудиторська фiрма у формi  товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Крат-
аудит» (код за ЄДРПОУ – 23413650) Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012р. 
Емітент визначив МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше 
застосування МСФЗ», включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, до-
пущення, прийняті керівництвом, щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, 
наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки керів-
ництвом першого повного пакету фінансової звітності на МСФЗ за станом на  
31.12.2013р.

На нашу думку, фінансова звітність, про яку йде мова, за виключенням обмежень, 
викладених в пояснювальному параграфі, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно 
до концептуальної основи спеціального призначення.

Емітент склав фінансову звітність як попередню інформацію, яка буде використана 
в якості порівняльної при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ на 31.12.2013р. 
Датою переходу на підготовку річної фінансової звітності за МСФЗ була визначена дата 
01.01.2012р. Емітенту належало готувати вступний Баланс на 01.01.2012р. у відповід-
ності з МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». 
Оскільки фінансова звітність не має порівняльної інформації за попередній рік, вона не 
відповідає п. 21 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності».

Аудитор не приймав участі у спостереженні за інвентаризацією наявних активів та 
зобов’язань, оскільки був призначений після дати її проведення. 

Модифікуючи нашу думку, Аудитор звертає увагу на те, що Емітенту можливо буде 
провести коригування  у вхідні  залишки балансу під час складання  остаточного вхідного 
балансу за МСФЗ. Також аудитор звертає увагу на те, що тільки повний пакет фінансової 
звітності за МСФЗ, який включає Звіт про фінансовий стан на дату закінчення періоду, 
Звіт про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток за період, Звіт про зміни в капі-
талі за період, Звіт про рух грошових коштів за період, Примітки, що складаються з огляду 
основних принципів облікової політики та іншої інформації, з порівняльною та іншою по-
яснювальною інформацією, може забезпечити достовірне відображення фінансового по-
ложення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОАЗОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕ-
РАЛЬНОЇ ВОДИ»,   а саме, інформації про економічні ресурси, а також наслідки операцій 
та інших подій, які змінюють економічні ресурси та вимоги до неї.   

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

24.04.2013г.
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

www.00375800.smida.gov.ua в мережі 
Інтернет

24.04.2013г.
(адреса сторінки) (дата)

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Директор ___________ iгнатов григорiй Валентинович

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П. ____________

(дата)

ПУблІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО “НОВОАЗОВсЬКИЙ ЗАВОД МiНЕРАлЬНОЇ ВОДИ”

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «УКРАЇНсЬКО-КАНАДсЬКЕ 
сПІлЬНЕ ТОВАРИсТВО «ТОРОНТО-КИЇВ»

Регулярна річна інформація за 2012 рік
(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 Приватне акціонерне товариство «Українсько-

канадське спільне товариство «Торонто-Київ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 14302294
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

http://14302294.smida.gov.ua/

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
генеральний директор ______________

(підпис) 
Петров геннадій Анатолійович

М. П. 24.04.2013

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"РЕГЕНЕРАТ"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 13373004
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://www.regenerat.com.ua/

 ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО “РЕгЕНЕРАТ”
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Кременчуцький за-
вод дорожнiх машин»

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 39600, Полтавська, Кременчуцький, м.Кременчук, 

вул.60 рокiв Жовтня, 4
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05762565
1.5. Міжміський код та телефон: (05366) 2-33-92
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АОО №681880
1.7. Дата державної реєстрації: 13.04.2000
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.kredmash.com
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 219374,00 195835,00
Основні засоби (за залишковою вартістю) 55673,00 48616,00
Довгострокові фінансові інвестиції 4212,00 4212,00
Запаси 85919,00 64573,00
Сумарна дебіторська заборгованість 45156,00 66452,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 23389,00 8810,00
Власний капітал 177765,00 142301,00
Статутний капітал 8543,00 8543,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 36836,00 14132,00
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00
Поточні зобов’язання 41375,00 53346,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 107,796170 40,354790
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

107,796170 40,354790

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 341719,000000 341719,000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
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 
паперів власних випусків протягом періоду

0,00 0,00

Вартість чистих активів 177765,00 142301,00

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління
Органами управлiння Товариства є:
а) загальнi збори акцiонерiв;
б) Наглядова рада;
в) Правління. 
Посадові особи
Голова Наглядової ради - президент ПАТ «Кредмаш» - Данилейко Микола Іванович. 
Голова правління - Генеральний директор - Тверезий Олександр Володимирович.
Заступник Голови Наглядової ради - Куленко Віктор Васильович. 
Заступник Голови правління – директор з комерційних питань та економіки - Косих Ми-

хайло Юрійович. 
Член правління - директор технічний - Довбня Олександр Іванович. 
Член правління - директор з персоналу та соціальних питань - Редькін Олександр Вікторович.
Секретар Наглядової ради - начальник планово -економічного відділу - Ляшенко Ніна 

Гур'ївна. 
Член правління - головний бухгалтер - Бихкало Оксана Володимирівна. 
Член правління - головний енергетик ПАТ «Кредмаш» - Перепельченко Віктор Іванович.
Голова ревізійної комісії - начальник ВОПЗ ПАТ «Кредмаш» - Кузнєцова Олена Миколаївна.
Член наглядової ради - голова правління ПрАТ НТЦ «Інформаційні системи» - Будко 

Олександр Олександрович. 
Член Наглядової ради - начальник УЗіК - Лагута Віталій Васильович. 
Член правління - директор з виробництва та маркетингу - Грек Іван Єгорович. 
Член ревізійної комісії - Матевосян Вікторія Миколаївна. 
Член ревізійної комісії - Питоня Олена Анатоліївна. 
Член ревізійної комісії - Рябищук Олена Іванівна. 
Член ревізійної комісії - начальник цеху №3 ПАТ «Кредмаш» - Хмельницький Сергій Ми-

колайович. 
Засновники емітента
Фонд Державного майна України. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Садова, 3. 

0,000000%. 

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції. Дата реєстрації випуску: 02.06.2010. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 

317/1/10. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Міжнародний ідентифіка-
ційний номер: UA4000073563. Тип цінного папера: Акція проста бездокументарна іменна. Фор-
ма існування: Бездокументарні іменні. Номінальна вартість (грн.): 25,00. Кількість акцій (штук): 
341719. Загальна номінальна вартість (грн.): 8542975,00. Частка у статутному капіталі (у відсо-
тках): 100,000000. Цінні папери включені до Біржового списку та допущені до Торгів ПАТ «Фон-
дова біржа «Перспектива»(м.Дніпропетровськ). Додаткового випуску акцій не відбувалось. 

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

Облік прав власності на цінні папери веде Приватне акціонерне товариство «Всеукраїн-
ський депозитарій цінних паперів».

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 29.03.2013. Кворум зборів (%): 87,720000.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 

2012 році та основні напрямки його діяльності у 2013 році.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про ви-

плату дивідендів за 2012 рік.. 
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 23.03.2012. Кворум зборів (%): 87,610000. 
Порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 

2011 році та основні напрямки його діяльності у 2012 році.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про ви-

плату дивідендів за 2011 рік.
6. Внесення змін до Статуту ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин».
7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 3 417 190,0 0 1 366 876,0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн.

10,00000 0,00000 4,00000 0,00000

Сума виплачених дивідендів, грн. 2 329 000,0 0 1 322 738,6 0
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів

01.04.2012 02.04.2012

Дата виплати дивідендів 15.04.2012 09.04.2012
Опис Дата прийняття рішення про виплату дивідендів - 

29.03.2013 р. загальними зборами акціонерів.Дата 
початку виплати дивідендів (за звітний період) - 

15.04.2013 р..

8. Інформація щодо аудиторського висновку
На думку аудиторської фірми «БАЛАНС+АУДИТ»(свідоцтво Аудиторської Палати України 

про внесення в Реестр суб'єктів аудиторської діяльності №2564 )попередня фінансова звіт-
ність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх сут-
тєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в 
примітці «Примітки до попередньої фінансової звітності ПАТ «Кредмаш» за рік що закінчився 
31.12.2012р.», включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлума-
чень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть при-
йняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звіт-
ності 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 розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
25.04.2013, додатково інформація розміщена 25.04.2013 на сторінці www.kredmash.com

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова правлiння - генеральний директор Тверезий Олександр Володимирович

ПУблІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КРЕМЕНчУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНiХ МАШИН»

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
“ДОНЕЦЬКбУДМАТЕРiАлИ”

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 ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 

"ДОНЕЦЬКбУДМАТЕРiАлИ"
2. Код за ЄДРПОУ емітента 00290481
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який 
розміщено регулярну річну інформацію 

00290481.smida.gov.ua

Директор ____________ Алтинник Володимир Миколайович

ТЕлЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 586-43-94
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1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Бериславський 

машинобудiвний завод»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента Херсонська , Бериславський, 74300, м. Берислав, 

25 Жовтня, 73
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00211004
1.5. Міжміський код та телефон емітента 05546 7-66-70
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента А01 №015565
1.7. Дата державної реєстрації 03.09.2001
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації www.bmz.com.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 70841 67915
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24976 25738
Довгострокові фінансові інвестиції 893 893
Запаси 8654 6169
Сумарна дебіторська заборгованість 8104 16629
Грошові кошти та їх еквіваленти 72 792
Власний капітал 28182 29379
Статутний капітал 3978 3978
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8587 9311
Довгострокові зобов'язання 29888 29401
Поточні зобов'язання 10313 8439
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.1227 -0.0722
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.1227 -0.0722

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15911760 15911760
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 28182 29379

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента, 

посадових осіб та його засновників.
Інформація про органи управління емітента.
Інформація про посадових осіб емітента.
Голова правлiння - Дрижак Вiктор Васильович (код 683804);
Член правлiння - Бондар Сергiй Iванович (код 815432);
Член правлiння - Морозова Оксана Ярославiвна (код 619407);
Член правлiння - Богданова Свiтлана Анатолiївна (код 781212);
Член правлiння - Бабаков Сергiй Олександрович (код 160991);
Член правлiння - Шутенко Юрiй Анатолiйович (код 422967);
Голова Наглядової ради - Боровик Микола Васильович (код 159376);
Член Наглядової ради - Мельник Михайло Iванович (код д/в);
Член Наглядової ради - Мельник Iгор Анатолiйович (код 061792);
Член Наглядової ради - Мельник Василь Iванович (код 379364);
Член Наглядової ради - Овсянiкова Наталiя Григорiвна (код д/в);
Член Наглядової ради - Лагута Валерiй Володимирович (код д/в);
Член Наглядової ради - М'яктов Тарас Михайлович (код 852219);
Голова ревiзiйної комiсiї - Семенов Олександр Петрович (код 423670);
Член ревiзiйної комiсiї - Денисюк Вiктор Анатолiйович (код 616319);
Член ревiзiйної комiсiї - Доронiна Любов Дмитрiвна (код 658012);
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
ТОВ «Укрпроммаш» (код за ЕДРПОУ 30405136) - 83.728600000000 %
ЗАТ «Торговець цiнними паперами»Восток-Маклер» (код за ЕДРПОУ 23461005) - 

0.000600000000 %
АТ IК «Євроiнвест» (код за ЕДРПОУ 23754658) - 0.012900000000 %
ЗВФ «Перший Слобiдський IК»Слобiдська» (код за ЕДРПОУ 00000000) - 

0.012600000000 %
ЗАТ «Нацiональна транспортна компанiя» (код за ЕДРПОУ 32422106) - 

0.000000000000 %
LEPTON TRADING LIMITED (код за ЕДРПОУ HE131237) - 0.0000 %
RASBERY HOLDINGS LIMITED (код за ЕДРПОУ HE125850) - 0.0000 %
Фізичні особи:
Кiлькiсть фiзичних осiб 2125 - 16.245300000000 %
Усього - 100.000000000000 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні папери емітента (вид, 

форма випуску, тип, кількість, їх розміщення і лістинг). 
Акції:
Дата реєстрації випуску - 14.01.2010, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

- 01/21/1/10, орган, що зареєстрував випуск - ХТУ ДКЦПФР, код - UA 4000069637, 
тип цінного паперу - Акція проста бездокументарна іменна, форма існування - Без-
документарні іменні, номінальна вартість - 0.250 грн., кількість - 15911760 шт., 

загальна номінальна вартість - 3977940.000 грн., частка у статутному капіталі 
100.000000000000 %

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емі-
тента у депозитарній системі України

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни особи, яка 
веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі. Вказуються 
найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано до-
говір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вка-
зуються дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних 
цінних паперів, орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього рішення. За-
значаються дата і номер розірваного та укладеного договору, дата і номер акта 
прийому-передачі системи реєстру. 

6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
Зазначається про проведення або непроведення загальних чергових та позачерго-

вих зборів та у разі їх непроведення вказуються причини.
У разі якщо загальні чергові та позачергові збори скликались, але з будь-яких при-

чин не відбулись, емітент має розкрити причини. 
Вид 
загальних 
зборів*

чергові позачергові
X

Дата 
проведення

11.04.2013

Кворум 
зборів**

83.780000000000

Опис Збори проводилися за повiсткою денною: 1. Прийняття рiшення по звiту 
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. 2. 
Прийняття рiшення по звiту Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 

рiк. 3. Прийняття рiшення по звiту Ревiзiйної комiсiї по результатах 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 4. Затвердження 
рiчного звiту по результатах дiяльностi Товариства за 2012р. 5. Затвердження 
порядку розподiлу прибутку Товариства, отриманого в 2012р. 6. Припинення 

повноважень Наглядової ради. Обрання нового складу Наглядової ради. 
Черговими загальними зборами акцiонерiв були затвердженi звiти Правлiння, 

Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї, а також прийнято рiшення про 
затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк. Одержаний прибуток на 

протязi 2013 року по необхiдностi направляти на розвиток дiючого 
виробництва та освоення нових видiв продукцiї.

7. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього 

періоду
За результатами періоду, що 

передував звітньому
за простими 

акціями
за привілейовани-

ми акціями
за простими 

акціями
за привілейовани-

ми акціями
Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв дивiденди не нараховува-

лися. Балансовий збиток по результатах дiяльностi за 2012р. склав 
724 тис. грн.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Розкривається інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив ауди-

торську перевірку емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудитор-
ської фірми). 

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

Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адресу та дату опублі-
кування річної інформації в мережі Інтернет.

Повний текст рычної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
25.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується www.bmz.
com.ua, 24.04.2013

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. голова правлiння ___________ Дрижак Вiктор Васильович

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2013

(дата)

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «бЕРИслАВсЬКИЙ МАШИНОбУДiВНИЙ ЗАВОД»
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Русанiвка»
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 02154, М.Київ, Дніпровський, м.Київ, пр-т 

Возз»єднання,19
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03062252
1.5. Міжміський код та телефон: /044/384-35-37
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія АОО №778761
1.7. Дата державної реєстрації: 16.06.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 03062252.infosite.com.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємни-

цтва (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 13012,00 13069,00
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9921,00 8773,00
Довгострокові фінансові інвестиції 284,00 284,00
Запаси 837,00 1038,00
Сумарна дебіторська заборгованість 1837,00 2088,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 41,00 4,00
Власний капітал 7954,00 7874,00
Статутний капітал 1000,00 1000,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6954,00 6874,00
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00
Поточні зобов’язання 5058,00 5189,00
Чистий прибуток (збиток) 80,00 -163,00
Вартість чистих активів 7954,00 7874,00

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління
Органами управлiння емiтента вiдповiдно до статуту :- Загальнi збори акцiонерiв- вищий 

орган Товариства.Загальнi збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь 
акцiонери, що мають у сувукупностi бiльш як 60 вiдсоткiв голосiв.Акцiонер має право призна-
чити свого представника для участi у зборах.

Черговi загальнi збори скликаються не рiдше одного разу на рiк.Позачерговi збори 
акцiонерiв скликаються у разi неплатоспроможностi Товариства, а також при наявностi 
обставин,вказаних у статутi, i в будь-якому iншому випадку, якщо цього вимагають iнтереси 
Товариства в цiлому , на вимогу ревiзора, наглядової ради i акцiонерiв.

Акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв, мають право ви-
магати скликання позачергових зборiв у будь-який час iз будь-якого приводу. Якщо протягом 
20 днiв Правлiння Товариства не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самi скликати 
збори вiдповiдно до вимог статуту.

- Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння 
та захист акцiонерiв Товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами з числа 
акцiонерiв у кiлькостi 5 членiв.Органiзацiйною роботою наглядової ради є черговi та 
позачерговi засiдання.Засiдання наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не менше 
одного разу на рiк.Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження iншiй 
особi.Наглядова рада звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан 
Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.

-Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточню 
дiяльнiстю.Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi,органiзовує ви-
конання їх рiшень.Правлiння обирається наглядовою радою у кiлькостi 3 членiв.До компетенцiї 
правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих,що вiднесенi до компетенцiї 
iнших органiв Товариства.

-Ревiзор є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть 
правлiння Товариства.Обирається ревiзор загальними зборами акціонерів та вiдповiдно до по-
кладених на нього завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства,без висновку ревiзора загальнi збори не мають права затверджувати 
рiчний баланс. У разi виявлення зловживань вчинених посадовими особами, виникнення за-
грози суттєвим iнтересам Товариства ревiзор зобов»язана вимагати позачергового скликання 
загальних зборiв акцiонерiв. 

Посадові особи
Голова правління. Кушка Микола Кузьмич. Рік народження: 1948. Освіта: вища, Київський 

політехнічний інститут,1972р.,інженер-технолог. Стаж керівної роботи (років): 9. Попередня 
посада: ВАТ»Русанівка», головний інженер. Голова правління керує роботою правління, який 
має право скликати засідання правління, визначати порядок денний та головувати на них; 
розподіляти обов»язки між членами правління,без довіренності представляти інтереси Това-
риства в межах компетенції, розпоряжатись коштами майном Товариства , підписувати дові-
ренності , договори та інші документи, в межах визначених СтатутомТовариства; самостійно 
приймати рішення про укладення правочинів на суму до 10 000 доларів США або еквівалентну 
суму; видає накази і дає вказівки,обов»язкові для виконання всіма працівниками Товариства. 
В 2011р. за рішенням загальних зборів акціонерів(Протокол №1 від 16.03.2011р.) 16.03.211р. 
звільнено з посади голови правління. За рішенням Наглядової ради (Протокол №11/О3-16 від 
16.03.2011р.) , відповідно до Статуту товариства ,призначено 16.03.2011р. на посаду голови 
правління.

Попередні посади: з 2003р по 2005р. головний інженер ВАТ»Русанівка»; з 2005р. по 
13.06.2012р. перебував на посаді голови правління ПрАТ»Русанівка», з 13.06.2012 р. звільне-
но з посади голови правління , за власним бажанням / Протокол Наглядової ради № 11/3-16 
від 13.06.2012р./. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.У звітному 
періоді голова правління винагород в грошовій, в тому числі у натуральній формі не отриму-
вав. 

На інших підприємствах не працював.. 
Член Наглядової ради. Пророченко Ольга Михайлівна. Рік народження: 1954. Освіта: 

середня-спеціальна, Гусівський сільгосптехнікум, 1972р., бухгалтер. Стаж керівної роботи (ро-

ків): 17. Попередня посада: ВАТ «Русанівка», заступник головного бухгалтера. Обов»язки і 
повноваження: приймає участь у засіданнях Наглядової ради та зборах акціонерів,приймає 
участь у виконанні рішень Наглядової ради та загальних зборів акціонерів, вносить пропозиції 
щодо розгляду питань на засіданнях Наглядової ради. За рішенням загальних зборів акціоне-
рів (Протокол №1 від 16.03.2011р.) 16.03.2011р. звільнено з посади члена наглядової ради та 
згідно рішення вище зазначених зборів акціонерів (Протокол №1 від 16.03.2011р.) 16.03.2011р. 
обрано на посаду члена Наглядової ради. Не погашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.Попередні посади :- працювала на Київський механізованій фабриці пральня-
16.09.1971р. на посаді прасувальника білизни; - 12.05.1977р. по 02.06.1996р. на посаді бух-
галтера;- 03.06.1996р. на посаді заступника головного бухгалтера ПрАТ «РусанІвка» по 
31.08.2012р, З 31.08.2012р. звільнена з ПрАТ «Русанівка» по переводу в ТОВ»Мекосан-
Україна». З 28.01.2013р.на ПрАТ»Русанівка» працює на посаді бухгалтера, за 
сувмісництвом,стаж керівної роботи складає 17 р.

У звітному періоді винагород в грошовій, в тому числі у натуральній формі не виплачува-
лось. З 03.09.2012р. працює на посаді бухгалтера в ТОВ»Мекосан -Україна».. 

Голова Наглядової ради. Салгереєв Салгерєй Маматгерейович. Рік народження: 1966. 
Освіта: вища, Новочеркаський політехнічний інститут, 1988 р., інженер. Стаж керівної роботи 
(років): 13. Попередня посада: ЗАТ»Інтерконтиненталь -Інвест» , віце директор. Голова нагля-
дової ради - повноваження та обов»язки здійснює відповідно до статуту товариства,а саме 
визначеня основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення стратегії, бізнес планів. Вста-
новлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів,визначення 
умов контракту, трудового договору з головою правління та членами правління, прийняття 
рішень про укладення договорів на суму від 10 000 США або еквівалентну суму у валюті, за-
безпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за 
фінансово-господарською діяльністю Товариства. Прийняття рішення про скликання черго-
вих загальних зборів, в тому числі їх порядку денного. За рішенням загальних зборів акціоне-
рів (Протокол №1 від 16.03.2011р.) 16.03.2011р. звільнено з посади голови наглядової ради та 
згідно рішення вище зазначених зборів акціонерів (Протокол №1 від 16.03.2011р.) 16.03.2011р. 
обрано на посаду голови Наглядової ради. Не погашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Перелік попередніх посад: з 1999 р. - віце директор - ЗАТ»Інтерконтиненталь- 
Інвест».У звітному періоді винагороди в грошовій,в тому числі у натуральній формі не випла-
чувались. 

Посадова особа обіймає посаду віце директора в ЗАТ»Інтерконтиненталь -Інвест», місцез-
находження: м. Київ, пр-т Возз»єднання,21. 

Член Наглядової ради Ільченко Олександр Михайлович. Рік народження: 1939. Освіта: 
вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1968р., інженер-енергетик. 
Стаж керівної роботи (років): 25. Попередня посада: ВАТ»Русанівка» нач. ЕМС. Обов»язки і 
повноваження: приймає участь у засіданнях Наглядової ради та зборах акціонерів,приймає 
участь у виконанні рішень Наглядової ради та загальних зборів акціонерів, вносить пропозиції 
щодо розгляду питань на засіданнях Наглядової ради. За рішенням загальних зборів акціоне-
рів (Протокол №1 від 16.03.2011р.) 16.03.2011р. звільнено з посади члена наглядової ради та 
згідно рішення вище зазначених зборів акціонерів (Протокол №1 від 16.03.2011р.) 16.03.2011р. 
обрано на посаду члена Наглядової ради. Не погашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Попередні посади: з 1987 р. обіймає посаду начальника енерго-механічної 
служби ПрАТ»Русанівка».У звітному періоді винагород в грошовій, в тому числі у натуральній 
формі не виплачувалось. На інших підприємствах не працює.. 

Член правління. Виноградська Віра Григорівна. Рік народження: 1955. Освіта: середня-
спеціальна, Київський Республіканський технологічний технікум,1979 р.. Стаж керівної роботи 
(років): 16. Попередня посада: ВАТ»Русанівка» - інженер по підготовці кадрів. Обов»язки і 
повноваження: приймає участь у засіданнях правління та зборах акціонерів,приймає участь у 
виконанні рішень правління та загальних зборів акціонерів, вносить пропозиції щодо розгляду 
питань на засіданнях Правління. В 2011р. за рішенням загальних зборів акціонерів(Протокол 
№1 від 16.03.2011р.) 16.03.211р. звільнено з посади члена правління. За рішенням Наглядової 
ради (Протокол №11/О3-16 від 16.03.2011р.) , відповідно до Статуту товариства ,призначено 
16.03.2011р. на посаду члена правління.Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Попередні посади: з 1992 р. обіймає посаду інженера по підготовці кадрів 
ПрАТ»Русанівка».У звітному періоді винагород в грошовій, в тому числі у натуральній формі 
не виплачувалось. На інших підприємствах не працює.. 

Член правління. Черниш Ніна Іванівна. Рік народження: 1958. Освіта: середня-спеціальна, 
Київський Республіканський технологічний технікум,1988р. Стаж керівної роботи (років): 15. 
Попередня посада: ВАТ «Русанівка» - завідуюча господарством. Обов»язки і повноваження: 
приймає участь у засіданнях правління та зборах акціонерів,приймає участь у виконанні рі-
шень правління та загальних зборів акціонерів, вносить пропозиції щодо розгляду питань на 
засіданнях Правління. Призначено відповідно до Статуту, за рішенням Наглядової ради (Про-
токол №11/03-16 від 16.03.2011 р.).Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Працювала на Київський Механізованій фабриці пральня з 12.04.1997р. по 03.10.1983р. 
на посаді секретаря; в період з 04.10.1983р. по 12.04.1998р. на посаді завхоза; з 13.04.1998р. 
по данний період на посаді завідуючої господарством ПрАТ «Русанівка».

У звітному періоді винагород в грошовій, в тому числі у натуральній формі не виплачува-
лось. На інших підприємствах не працює.. 

Член Наглядової ради. Гавурський Іван Михайлович. Рік народження: 1953. Освіта: Вища. 
Харківська академія інженерів міського господарства. Стаж керівної роботи (років): 8. Попере-
дня посада: ВАТ»Русанівка» - директор по будівництву та реконструкції. Обов»язки і повно-
важення: приймає участь у засіданнях Наглядової ради та зборах акціонерів,приймає участь у 
виконанні рішень Наглядової ради та загальних зборів акціонерів, вносить пропозиції щодо 
розгляду питань на засіданнях Наглядової ради. За рішенням загальних зборів акціонерів 
(Протокол №1 від 16.03.2011р.) 16.03.2011р. обрано на посаду члена Наглядової ради.За рі-
шенням позачергових загальних зборів акціонеріів /Пр.№2 від11.09.2012р./ 11.09.2012р.від-
кликано з посади члена наглядової ради в зв»язку з призначенням на посаду в.о.голови прав-
ління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.У звітному періоді 
винагород в грошовій, в тому числі у натуральній формі не виплачувалось. На інших підпри-
ємствах не працював.. 

Член Наглядової ради. Басалаєва Оксана Геннадіївна. Рік народження: 1972. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 7. Попередня посада: ВАТ»Русанівка» - заступник директора. 
Обов»язки і повноваження: приймає участь у засіданнях Наглядової ради та зборах 

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «РУсАНiВКА»
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акціонерів,приймає участь у виконанні рішень Наглядової ради та загальних зборів акціонерів, 
вносить пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Наглядової ради. За рішенням за-
гальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 16.03.2011р.) 16.03.2011р. обрано на посаду Чле-
на Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Попере-
дні посади :з 2006 р. по 31.08.2012р. працювала на посаді заступника директора 
ПрАТ»Русанівка». З 01.10.2012р. працює на посаді заступника директора по зовнішньоеконо-
мічній діяльності ПрАТ «Русанівка», за сувмісництвом. У звітному періоді винагород в грошо-
вій, в тому числі у натуральній формі не виплачувалось. З 03.09.2012р. працює в ТОВ»Мекосан-
Україна» на посаді директора з розвитку.

Ревізор. Бабійчук Тамара Анатоліївна. Рік народження: 1962. Освіта: Вища. Київський По-
літехнічний інститут. 1989 р. Стаж керівної роботи (років): 18. Попередня посада: 
ВАТ»Русанівка» - інженер ЕМС. Обов»язки і повноваження: проведення перевірки фінансово-
господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками по-
переднього (звітного ) року. Звітує загальним зборам і Наглядовій раді про результати про-
ведених перевірок, виявлення недоліків і порушень. Призначено 16.03.2011р.за рішенням 
загальних зборів акціонерів ( Протокол №1 від16.03.2011р.). Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад: з 02.03.1981р. працює інженером 
енерго-механічної служби на ПрАТ»Русанівка».У звітному періоді винагород в грошовій, в 
тому числі у натуральній формі не виплачувалось. На інших підприємствах не працює.. 

В.О.Голови правління. Гавурський Іван Михайлович. Рік народження: 1953. Освіта: Вища. 
Харківська академія інженерів міського господарства. Стаж керівної роботи (років): 8. Попере-
дня посада: ВАТ»Русанівка» - директор по будівництву та реконструкції. Голова правління ке-
рує роботою правління,який має право скликати засідання правління, визначати порядок 
денний та головувати на них; розподіляти обов»язки між членами правління,без довіренності 
представляти інтереси Товариства в межах компетенції, розпоряжатись коштами майном То-
вариства , підписувати довіренності , договори та інші документи, в межах визначених Стату-
том Товариства; самостійно приймати рішення про укладення правочинів на суму до 10 000 
доларів США або еквівалентну суму; видає накази і дає вказівки,обов»язкові для виконання 
всіма працівниками Товариства. В відповідно до Статуту товариства , за рішенням Наглядової 
ради призначено 14.06.2012р. на посаду В.О. Голови правління /Протокол Наглядової ради 
№13/06-1 від 13.06.2012р/.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має..У 
звітному періоді голова правління винагород в грошовій, в тому числі у натуральній формі не 
отримував. На інших підприємствах не працює.. 

Член наглядової ради. Гаврилюк Світлана Авксентіївна. Рік народження: 1971. Освіта: 
Вища.Харківська Державна академия міського господарства. Стаж керівної роботи (років): 4. 
Попередня посада: Київське міське управління статистики-економіст,автобусний парк №8- 
економіст, ТОВ»Київські телекомунікаційні мережі»-інспектор сектора,ВАТ»ІВК»-інспектор 
сектора, ПрАТ»Русанівка» - офіс-менеджер.. Обов»язки і повноваження: приймає участь у 
засіданнях Наглядової ради та зборах акціонерів,приймає участь у виконанні рішень Наглядо-
вої ради та загальних зборів акціонерів, вносить пропозиції щодо розгляду питань на засідан-
нях Наглядової ради. За рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №2 від 11.09.2012р.) 
11.09.2012р. обрано на посаду члена Наглядової ради. Не погашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Попередні посади :з 2006 р. по 31.08.2012р.працювала на посаді 
офіс-менеджера ПрАТ»Русанівка». У звітному періоді винагород в грошовій, в тому числі у 
натуральній формі не виплачувалось. З 03.09.2012р. працює на посаді офіс-менеджера 
ТОВ»Мекосан-Україна.. 

Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:
Голова Наглядової ради. Салгереєв Салгерєй Маматгерейович. Кількість акцій: 765736. У 

відсотках: 80,401516. 
Член Наглядової ради. Пророченко Ольга Михайлівна. Кількість акцій: 25. У відсотках: 

0,002625. 
Член Наглядової ради. Ільченко Олександр Михайлович.Кількість акцій: 10.У відсотках: 

0,001050. 
член Наглядової ради. Гавурський Іван Михайлович. Кількість акцій: 0. У відсотках: 

0,000000. 
Член Наглядової ради. Гаврилюк Світлана Авксентіївна. Кількість акцій: У відсотках: 

0,000000. 
Член Наглядової ради. Басалаєва Оксана Геннадіївна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 

0,000000. 
Голова правління. Кушка Микола Кузьмич. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000. 
В.О.Голови правління. Гавурський Іван Михайлович. Кількість акцій: 0. У відсотках: 

0,000000. 
Член правління. Виноградська Віра Григорівна. Кількість акцій: 35. У відсотках: 0,003675. 
Член правління. Черниш Ніна Іванівна. Кількість акцій: 15. У відсотках: 0,001575. 
Ревізор. Бабійчук Тамара Анатоліївна. Кількість акцій: 15. У відсотках: 0,001575.
Засновники емітента
Регіональне відділення фонду Держмайна України по м.Києву. Код за ЄДРПОУ: 19030825. 

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, Шевченківський, м.Київ, бульвар Шевченка,50-Г. 
0,000000%. 

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції. Дата реєстрації випуску: 20.05.2010. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 

73/10/1/10. Найменування органу, що зареєстрував випуск: Територіальним Управлінням 
ДКЦПФР в м.Києві. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000070643. Тип цінного папе-
ра: Акція проста бездокументарна іменна. Форма існування та форма випуску: Бездокумен-
тарні іменні. Номінальна вартість (грн.): 1,05. Кількість акцій (штук): 952390. Загальна номі-
нальна вартість (грн.): 1000009,50. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. В 
звітному періоді : 

- торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюва-
лась;

- заяви про внесення до лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не пода-
вались.

Розміщення акцій в звітному періоді не було.. 
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
В звітному періоді зміни особи , яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України, не було.
6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 11.04.2013. Кворум зборів (%): 80,420900. 
1.Обрання голови та секретаря зборів.

2.Обрання лічильної комісії.
3.Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 

2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4.Звіт Ревізора Товариства за 2012 р.
5.Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2012р. та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012р.
7.Про розподіл прибутку (збитків) за 2012 р.
8. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:відсутні.
Особа, що ініцювала проведення чергових загальних зборів:Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного:По всім питанням рішення прийняті одно-

стайно.
Причини, чому загальні збори не відбулися:відсутні.Збори відбулися.. 
Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 11.09.2012. Кворум зборів (%): 

80,418000. 1.Обрання Голови та секретаря зборів.
2.Обрання складу Лічильної комісії.
3.Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
4.Викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
5.Зміна складу Наглядової ради в зв'язку з призначенням члена Наглядової ради на іншу 

посаду.
6.Схвалення Загальними зборами акціонерів угоди (угод) щодо передання майнового 

комплексу по проспекту Возз'єднання, 21, у Дніпровському районі м. Києва, в користування, 
зокрема, на умовах оренди, спільного користування тощо.

7.Надання згоди (дозволу) Загальних зборів акціонерів на відчуження належного Товари-
ству майнового комплексу, розташованого по проспекту Возз'єднання, 21, у Дніпровському 
районі м. Києва.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:відсутні.
Особа, що ініцювала проведення позачергових загальних зборів:Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного:По всім питанням рішення прийняті одно-

стайно.
Причини, чому загальні збори не відбулися:відсутні.Збори відбулися.. 
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 19.04.2012. Кворум зборів (%): 80,416740. 

1.Обрання голови та секретаря зборів.
2.Обрання лічильної комісії.
3.Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 

2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4.Звіт Ревізора Товариства за 2011 р.
5.Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2011 р. та прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 р.
7.Про розподіл прибутку (збитків) за 2011 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:відсутні.
Особа, що ініцювала проведення чергових загальних зборів:Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного:По всім питанням рішення прийняті одно-

стайно.
Причини, чому загальні збори не відбулися:відсутні.Збори відбулися.. 
7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

за простими 
акціями

за привілейо-
ваними акціями

за простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума нарахованих дивідендів, 
грн.

0,0 0,0 0,0 0,0

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн.

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Сума виплачених дивідендів, грн. 0,0 0,0 0,0 0,0
Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Дивіденди за період 2011р., що передував звітньому,за рішенням 

загальних зборів акціонерів /Пр.№1 від 19.04.2012р./ не нарахову-
вались і не виплачувались, так як товариство спрацювало в звіт-
ньому періоді збитково.Збиток склав 163 тис.грн.Дивіденди за 
звітний 2012р. за рішенням загальних зборів акціонерів /Пр.№1 
від 11.04.2013р./,нараховуватись та виплачуватись не будуть,

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторська перевірка проведена відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надання 

впевненості та етики, що прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішеннями 
Аудиторської палати України (далі - МСА) ТА Вимог до аудиторського висновку при розкритті 
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердже-
них Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360.

 Ми провели аудиторську перевірку Фінансового звіту ПрАТ «Русанівка» станом на 31 
грудня 2012 р., (усі звіти додаються) за 2012 рік.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне 
представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних (положень) стандартів 
бухгалтерського обліку (далі П(С)БО).

Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та викорис-
тання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансо-
вих звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та 
застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають об-
ставинам.

 Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на під-
ставі аудиторської перевірки.
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 МСА зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержан-
ня обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Ау-
дит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття ін-
формації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих 
принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським 
персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

 Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану під-
ставу для висловлення нашої думки.

 Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів станом на 31 грудня 2012р., 
оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства. Через характер обліко-
вих записів компанії ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших ау-
диторських процедур.

На думку Аудитора, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у по-
передньому параграфі, фінансові звіти справедливо і достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 
відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, а також результат 
його діяльності за 2012 рік згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, прийнятими до за-
стосування в Україні.

Основні відомості про аудиторську фірму
Аудиторська фірма товариство з обмеженою відповідальністю «Модус-аудит»
Внесена до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за рішенням Аудиторської палати 

України від 23.02.2001р. № 99, про що має свідоцтво № 2486 (дія свідоцтва подовжена до 24 

лютого 2016 року).
03150 м.Київ, вул..Анрі Барбюса, 9А, оф.521
0674421560
Договір від 21.03.2013 р. № 1040 
Аудиторська перевірка Товариства проведена в період з 21.03.2013 р. по 10.04.2013 р. 

аудитором Пушкар І.О. (сертифікат АПУ № 001899 серії А від 27.12.1994 р.)
10.04.2013 р
Директор І.О.Пушкар
АФ ТОВ «Модус-Аудит»,
(сертифікат аудитора серії 
А № 001899 від 27.12.1997 р.) 

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

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
23.04.2013

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. В.О.голови правлiння, гавурський Іван Михайлович, 11.04.2013

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Електронмаш»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента чернівецька обл., Першотравневий р-н, 58018,  

м. чернiвцi, вул. головна, 265А
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00227399
1.5. Міжміський код та телефон емітента 0372240633
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента ААВ №207346
1.7. Дата державної реєстрації 06.10.2011р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації www.elmash.cv.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 11592 11575
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4672 4729
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 5544 5830
Запаси 95 73
Сумарна дебіторська заборгованість 936 899
Грошові кошти та їх еквіваленти 345 44
Власний капітал 10361 10332
Статутний капітал 2686 2686
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1350 -1379
Довгострокові зобов'язання 834 834
Поточні зобов'язання 271 283
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10741940 10741940
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 10361 10332

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Органами управління Товариства є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління 

товариства, Ревізійна комісія.
Інформація про посадових осіб емітента.
До складу Наглядової ради ПАТ «Електронмаш» входить Голова наглядової ради Подоль-

ський Анатолiй Павлович та Члени наглядової ради Клабановська Ольга Іванівна та Фесів 
Марія Михайлівна.

Виконавчим органом товариства є правління в складі: Голова правлiння – Березовський 
Михайло Михайолович, члени правлiння – Якубець Петро Петрович, Заграновська Свiтлана 
Йосипiвна (головний бухгалтер). Голова та члени правління обираються Наглядовою радою.

Ревізійну комісію не створено та не обрано Ревізора. Річна фінансова звітність товари-
ства «Електронмаш» підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Інформація про засновників емітента.
Засновником ПАТ «Електронмаш» є держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду 

державного майна України по Чернiвецькiй областi. Станом на 31.12.2012р. держава акцiями 
товариства не володiє.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції: тип цінного паперу - акція проста бездокументарна іменна, форма існування - без-

документарні іменні. Дата реєстрації випуску - 21.10.2011р, номер свідоцтва про реєстрацію 
випуску - 21/25/1/11, орган, що зареєстрував випуск - Чернiвецьке територiальне управлiння 
ДКЦПФР, код - UA4000139489, номінальна вартість - 0.250 грн., кількість - 10741940 шт., 
загальна номінальна вартість - 2685485.000 грн., частка у статутному капіталі 100 %

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

В 2012 році особи, які ведуть облік прав власності на цінні папери ПАТ «Електронмаш», 
не змінювались.

Реквізити депозитарію: ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», код за ЄД-

РПОУ 35917889, свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №623427 номер запису 
1 074 105 0005 033282 від 14.05.2008р. Шевченківська районна у місті Києві державна адмі-
ністрація, місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7-Г, дані ліцензії на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності - серія АВ 
№498004 від 19.11.2009р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, строк дії 
ліцензії: 27.05.2009р. – 27.05.2019р. 

Реквізити зберігача: ТзОВ «ЗАХІДНИЙ РЕЄСТР», код за ЄДРПОУ 23248056, свідоцтво про 
державну реєстрацію серія А01 №20124 від 26.09.1996р. Виконавчий комiтет Івано-
Франківської мiської ради, місцезнаходження 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Ма-
зепи 36, офіс 10, дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
- депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів - серія АГ 
№399337 від 19.10.2010р., Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, строк дії 
ліцензії: до 19.10.2015р.

6. Інформація про загальні збори
Чергові та позачергові загальнi збори акцiонерiв на протязі 2012 року не проводились.
7. Інформація про дивіденди
За пiдсумками 2011 року в зв'язку iз збитковою дiяльнiстю рiшення про виплату 

дивiдендiв не приймалось, вiдповiдно нарахування не здiйснювалось. 
Затвердження результатiв дiяльносто товариства за 2012 рiк та порядок розподiлу при-

бутку, на момент подання звiту загальними зборами акцiонерiв не проводилось, в зв'язку з 
цим дивiденди товариством не нараховувались i не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Юрек-Аудит»                  код 

ЄДРПОУ 22841651 здійснює свою діяльність відповідно до статуту зареєстрованого  
13.02.1996р. Реєстраційною палатою виконавчого комітету Чернівецької міської ради за 
№22841651 зі змінами та доповненнями від 04.09.2012р. та яке працює згідно із Свідоцтвом 
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1385, що видане згідно з рішен-
ням Аудиторської палати України №98 від 26.01.2001р. та продовжене рішенням Аудиторської 
палати України  №222/3 від 30.11.2010р. і дійсне до 30.11.2015р. 

Місцезнаходження: 58018, м. Чернівці,  вул. Комарова, 13/25, тел. 4-52-78, 0509863364.
Перевірка здійснювалась аудиторами фірми на підставі договору №2 від 27.03.2013р. із 

залученням консультацій спеціалістів з окремих питань.
На думку аудиторів:
- попередні фінансові звіти в цілому справедливо й достовірно відображають інформа-

цію про наявні необоротні та оборотні активи Товариства загальною сумою 11592 тис. грн. 
станом на 31.12.2012 року;  

- товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання прин-
ципів бухгалтерського обліку активів та їх відображення в фінансовій звітності станом на 
31.12.2012 року;

- попередні фінансові звіти в цілому справедливо й достовірно відображають інформа-
цію про зобов’язання та забезпечення Товариства загальною сумою 1105,0 тис.грн. станом на 
31.12.2012 року;

- товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання прин-
ципів бухгалтерського обліку зобов’язань і забезпечень, та їх відображення в фінансовій 
звітності станом на 31.12.2012 року.

Протягом 2012 року події, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан това-
риства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною пер-
шою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» не відбувалися.

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     
26.04.2013 річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується www.elmash.cv.ua            
26.04.2013

10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

10.2. голова правлiння ___________________ березовський Михайло Михайлович

 (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента ПАТ «ЕлЕКТРОНМАШ» за 2012 рік
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1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента -Товариство з обмеженою відповідальністю «Ковчег»
1.2. Організаційно-правова форма - Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Місцезнаходження емітента - Україна м.Київ 01601 м.Київ вул.Басейна 6А 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента -31569627
1.5. Міжміський код та телефон - 044-230-95-92
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - 29093 
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію -26.07.2001
1.8. Веб-сайт емітента kovcheg-company.kiev.ua
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації – інформація додатково не розміщувалась
1.10. Розмір статутного капіталу емітента - 11 800,00 грн
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 201157 197322
Довгострокові фінансові інвестиції 378121 372704
Запаси 205 207
Сумарна дебіторська заборгованість 16320 14490
Грошові кошти та їх еквіваленти 666 372
Власний капітал 121664 122387
Статутний капітал 12 12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 65669 64946
Довгострокові зобов'язання 699142 692146
Поточні зобов'язання 109212 120575
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 121664 122387

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Засновниками ТОВ»Ковчег» є двi фiзичнi особи якi володiють 100% статутного капiталу:
Шевченко В.В. - 50 %
Зарицький Э.М. - 5 0%
Виконавчий орган ТОВ «Ковчег» - директор Шевченко В.В. 
Посадові осіби: директор Шевченко В.В. призначений на посаду з 23.07.2001р. згiдно про-

токолу Загальних зборiв учасникiв Товариства № 1 вiд 23.07.01.Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

головний бухгалтер Граб Лариса Степанівна призначена на посаду з 07.11.2001р. згiдно Наказу 
Товариства № 3 вiд 07.11.01. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

Протягом року змін та доповненнь до статуту підприємства в частині регулювання діяль-
ності органів емітента не вносилось.

4. Інформація про цінні папери емітента 
Інформація про облігації емітента 
- Процентні облігації 
Форма існування - бездокументарна , форма випуску -Іменні ,незабезпечені .Перiод обiгу 

10 рокiв. У віпуску 5 серий по 40 шт.у серії номінальною вартістю 200000,00 грн , а саме:
серія А номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 46/2/01 , дата реєстрації випуску 30.08.2001
серія В номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 47/2/01 , дата реєстрації випуску 30.08.2001
серія С номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 48/2/01 , дата реєстрації випуску 30.08.2001
серія D номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 49/2/01 , дата реєстрації випуску 30.08.2001
серія Е номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 50/2/01 , дата реєстрації випуску 30.08.2001
Загальна номінальна вартість випуску 40000000,00грн
Найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комiссiя з цiнних паперiв i фон-

дового ринку
Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) по усім серіям 35% річних які нараховуються згід-

но графіка проспекта емісії .Виплата доходу здiйснюється на рахунок власника облiгацiй у пятиден-
ний термiн з дати закiнчення вiдповiдного купонного перiоду згiдно iнформацiї про емiсiю облiгацiю

Вiдбулось вiдкрите розмiщення облiгацiй на внутрiшньому ринку України . на загальну 
суму 40000000 грн. Розмiщення облiгацiй емiтент здiйснював самостiйно, не користуючись 
послугами андеррайтера. Лiстинг/делiстинг облiгацiй на фондовiй бiржi не проводився. Мета 
емiсiї - поповнення обiгових коштiв емiтента на купiвлю будiвель , торгово-офiсних центрiв . 
Причини невиконання емітентом зобов'язань - невиконання інвестором умов виплати .

- Дисконтні облігації
Форма існування - бездокументарна , форма випуску - Іменні ,незабезпечені .У віпуску 1 

серія у кількості 300000 шт.номінальною вартістю 1000,00 грн.Загальна номінальна вартість 
випуску 300000000,00 грн

Найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комiссiя з цiнних паперiв i фондо-
вого ринку.Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 497/2/05 дата реєстрації випуску 29.12.2005.

Вiдбулось вiдкрите розмiщення облiгацiй на внутрiшньому ринку України на загальну суму 
220848628,00 грн. Розмiщення облiгацiй емiтент здiйснював самостiйно, не користуючись по-
слугами андеррайтера. Лiстинг/делiстинг облiгацiй на фондовiй бiржi не проводився. Мета емiсiї 
- поповнення обiгових коштiв емiтента для продовження статутної дiяльностi , насамперед - для 
фiнансування будiвництва житлового комплексу з паркiнгами в Печерському районi м.Києва. 
Виплата номiнальної вартостi облiгацiй у термiн згiдно iнформацiї про емiсiю облiгацiй. Причини 
невиконання емітентом зобов'язань - невиконання інвестором умов виплати доходу.

- Цільові (безпроцентні) облігації 
Форма існування - бездокументарна , форма випуску - Іменні ,забезпечені .Вид та розмір 

забезпечення: договір поруки без номера від 27 травня 2010 року щодо обов’язків ТОВ «ЛВ – 
Холдинг» погасити власникам облігацій загальну номінальну вартість облігацій грошовими 

коштами у випадку непогашення облігацій емітентом у відповідності до умов випуску обліга-
цій. ТОВ «ЛВ – Холдинг» (код за ЄДРПОУ 33058246), зареєстрований Печерською районною в 
місті Києві державною адміністрацією 27.07.2004 року (Свідоцтво серія А01 №257120).

У віпуску 12 серий.Загальна номінальна вартість випуску 805741000,00 грн
Найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комiссiя з цiнних паперiв i фон-

дового ринку.Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 
серія А номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 71/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. 

у серії 622500 шт номінальною вартістю 57гр. на загальну сумму 35482500.00 грн.
Дата погашення облігацій 01.02.2015.Вiдбулось вiдкрите розмiщення облiгацiй на 

внутрiшньому ринку України на загальну суму 35482500 грн. Розмiщення облiгацiй емiтент 
здiйснював шляхом вiдкритого аукцiону у вiдповiдностi до Правил ПрАТ «Фондова бiржа 
ПФТС». Мета емiсiї - фiнансування будiвництва житлового комплексу з паркiнгами в Печер-
ському районi м.Києва. Вiддiлом бiржового контролю та лiстингу ПФТС облiгацiї включенi до 
Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру. Власнику облiгацiй надається 
право при погашеннi облiгацiй отримати у власнiсть нерухоме майно , як частину загальної 
житлової площi будинку, в кiлькостi 0,01 частка метра квадратного , вiдповiдно до умов укла-
деного з емiтентом договору з зобовязанням резервування нерухомого майна в сроки та у 
порядку , що передбаченi умовами випуску.

серія В номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 72/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. 
у серії 409110 шт номінальною вартістю 400,00 гр. на загальну сумму 163644000,00грн.

Дата погашення облігацій 02.02.2015.Вiдбулось вiдкрите розмiщення облiгацiй на 
внутрiшньому ринку України на загальну суму 163644000,00грн Розмiщення облiгацiй емiтент 
здiйснював шляхом вiдкритого аукцiону у вiдповiдностi до Правил ПрАТ «Фондова бiржа 
ПФТС». Мета емiсiї - фiнансування будiвництва житлового комплексу з паркiнгами в Печер-
ському районi м.Києва. Вiддiлом бiржового контролю та лiстингу ПФТС облiгацiї включенi до 
Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру.Власнику облiгацiй надається 
право при погашеннi облiгацiй отримати у власнiсть нерухоме майно , як частину загальної 
житлової площi будинку, в кiлькостi 0,01 частка метра квадратного , вiдповiдно до умов укла-
деного з емiтентом договору з зобовязанням резервування нерухомого майна в сроки та у 
порядку , що передбаченi умовами випуску.

серія с номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 73/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. 
у серії 2135678 шт номінальною вартістю 80,00 гр. на загальну сумму 170854240,00грн.

Дата погашення облігацій 03.02.2015.Вiдбулось вiдкрите розмiщення облiгацiй на 
внутрiшньому ринку України на загальну суму 170854240,00грн Розмiщення облiгацiй емiтент 
здiйснював шляхом вiдкритого аукцiону у вiдповiдностi до Правил ПрАТ «Фондова бiржа 
ПФТС». Мета емiсiї - фiнансування будiвництва житлового комплексу з паркiнгами в Печер-
ському районi м.Києва. Вiддiлом бiржового контролю та лiстингу ПФТС облiгацiї включенi до 
Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру. Власнику облiгацiй надається 
право при погашеннi облiгацiй отримати у власнiсть нерухоме майно , як частину загальної 
житлової площi будинку, в кiлькостi 0,01 частка метра квадратного , вiдповiдно до умов укла-
деного з емiтентом договору з зобовязанням резервування нерухомого майна в сроки та у 
порядку , що передбаченi умовами випуску.

серія D номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 74/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. 
у серії 373500 шт номінальною вартістю 50,00 гр. на загальну сумму 20542500,00грн.

Дата погашення облігацій 04.02.2015.Вiдбулось вiдкрите розмiщення облiгацiй на 
внутрiшньому ринку України на загальну суму 20542500,00грн Розмiщення облiгацiй емiтент 
здiйснював шляхом вiдкритого аукцiону у вiдповiдностi до Правил ПрАТ «Фондова бiржа 
ПФТС». Мета емiсiї - фiнансування будiвництва житлового комплексу з паркiнгами в Печер-
ському районi м.Києва. Вiддiлом бiржового контролю та лiстингу ПФТС облiгацiї включенi до 
Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру.Власнику облiгацiй надається 
право при погашеннi облiгацiй отримати у власнiсть нерухоме майно , як частину загальної не 
житлової площi будинку, в кiлькостi 0,01 частка метра квадратного , вiдповiдно до умов укла-
деного з емiтентом договору з зобовязанням резервування нерухомого майна в сроки та у 
порядку , що передбаченi умовами випуску.

серія Е номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 75/2/10-Т дата реєстрації випуску 
02.09.2010. у серії 480500 шт номінальною вартістю 80,00 гр. на загальну сумму 
38440000,00грн. Дата погашення облігацій 05.02.2015.Облiгацiї у звiтному перiодi нерозмiщенi. 
Зобовязання не виникли. Мета емiсiї - фiнансування будiвництва житлового комплексу з 
паркiнгами в Печерському районi м.Києва. Власнику облiгацiй надається право при погашеннi 
облiгацiй отримати у власнiсть нерухоме майно , як частину загальної не житлової площi бу-
динку, в кiлькостi 0,01 частка метра квадратногол , вiдповiдно до умов укладеного з емiтентом 
договору з зобовязанням резервування нерухомого майна в сроки та у порядку , що 
передбаченi умовами випуску.Лiстiнг цiнних паперiв на фондових бiржах не проводився.

серія F номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 76/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. 
у серії 2135678 шт номінальною вартістю 80,00 гр. на загальну сумму 170854000,00 грн.

Дата погашення облігацій 06.02.2015.Вiдбулось вiдкрите розмiщення облiгацiй на 
внутрiшньому ринку України на загальну суму 170854000,00грн Розмiщення облiгацiй емiтент 
здiйснював шляхом вiдкритого аукцiону у вiдповiдностi до Правил ПрАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Мета емiсiї - фiнансування будiвництва житлового комплексу з паркiнгами в Печерському районi 
м.Києва. Вiддiлом бiржового контролю та лiстингу ПФТС облiгацiї включенi до Бiржового Списку 
ПФТС без включення до Бiржового Реєстру. Власнику облiгацiй надається право при погашеннi 
облiгацiй отримати у власнiсть нерухоме майно , як частину загальної житлової площi будинку, 
в кiлькостi 0,01 частка метра квадратного , вiдповiдно до умов укладеного з емiтентом договору 
з зобовязанням резервування нерухомого майна в сроки та у порядку , що передбаченi умовами 
випуску.Лiстiнг цiнних паперiв на фондових бiржах не проводився.

серія G номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 77/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. 
у серії 480500 шт номінальною вартістю 80,00 гр. на загальну сумму 38440000,00 грн.

Дата погашення облігацій 07.02.2015.Вiдбулось вiдкрите розмiщення облiгацiй на 
внутрiшньому ринку України на загальну суму 38440000,00грн Розмiщення облiгацiй емiтент 
здiйснював шляхом вiдкритого аукцiону у вiдповiдностi до Правил ПрАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Мета емiсiї - фiнансування будiвництва житлового комплексу з паркiнгами в Печерському районi 
м.Києва. Вiддiлом бiржового контролю та лiстингу ПФТС облiгацiї включенi до Бiржового Списку 
ПФТС без включення до Бiржового Реєстру. Власнику облiгацiй надається право при погашеннi 
облiгацiй отримати у власнiсть нерухоме майно , як частину загальної не житлової площi будин-
ку, в кiлькостi 0,01 частка метра квадратного , вiдповiдно до умов укладеного з емiтентом дого-
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вору з зобовязанням резервування нерухомого майна в сроки та у порядку , що передбаченi 
умовами випуску. Лiстiнг цiнних паперiв на фондових бiржах не проводився.

серія H номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 78/2/10-Т дата реєстрації випуску 
02.09.2010. у серії 1391784 шт номінальною вартістю 80,00 гр. на загальну сумму 111343520,00грн. 
Дата погашення облігацій 08.02.2015.Облiгацiї у звiтному перiодi нерозмiщенi.Зобовязання не 
виникли. Мета емiсiї - фiнансування будiвництва житлового комплексу з паркiнгами в Печер-
ському районi м.Києва. Облiгацiї у звiтному перiодi нерозмiщенi. Власнику облiгацiй надається 
право при погашеннi облiгацiй отримати у власнiсть нерухоме майно , як частину загальної жит-
лової площi будинку, в кiлькостi 0,01 частка метра квадратногол , вiдповiдно до умов укладеного 
з емiтентом договору з зобовязанням резервування нерухомого майна в сроки та у порядку , що 
передбаченi умовами випуску. Лiстiнг цiнних паперiв на фондових бiржах не проводився.

серія i номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 79/2/10-Т дата реєстрації випуску 02.09.2010. 
у серії 480500 шт номінальною вартістю 80,00 гр. на загальну сумму 38440000,00грн. Дата пога-
шення облігацій 08.02.2015.Облiгацiї у звiтному перiодi нерозмiщенi. Зобовязання не виникли.
Мета емiсiї - фiнансування будiвництва житлового комплексу з паркiнгами в Печерському районi 
м.Києва.Облiгацiї у звiтному перiодi нерозмiщенi. Власнику облiгацiй надається право при 
погашеннi облiгацiй отримати у власнiсть нерухоме майно , як частину загальної не житлової площi 
будинку, в кiлькостi 0,01 частка метра квадратногол , вiдповiдно до умов укладеного з емiтентом 
договору з зобовязанням резервування нерухомого майна в сроки та у порядку , що передбаченi 
умовами випуску. Лiстiнг цiнних паперiв на фондових бiржах не проводився.

серія J номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 80/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. 
у серії 19667 шт номінальною вартістю 300,00 гр. на загальну сумму 5900000,00 грн.

Дата погашення облігацій 08.02.2015.Вiдбулось вiдкрите розмiщення облiгацiй на 
внутрiшньому ринку України на загальну суму 5900000,00грн Розмiщення облiгацiй емiтент 
здiйснював шляхом вiдкритого аукцiону у вiдповiдностi до Правил ПрАТ «Фондова бiржа 
ПФТС». Мета емiсiї - фiнансування будiвництва житлового комплексу з паркiнгами в Печер-
ському районi м.Києва. Вiддiлом бiржового контролю та лiстингу ПФТС облiгацiї включенi до 
Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру Києва. Власнику облiгацiй нада-
ється право при погашеннi облiгацiй отримати у власнiсть 0,01 частку паркувального мiсця в 
пiдземному паркiнгу , вiдповiдно до умов укладеного з емiтентом договору з зобовязанням 
резервування нерухомого майна в сроки та у порядку , що передбаченi умовами випуску. 
Лiстiнг цiнних паперiв на фондових бiржах не проводився.

серія К номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 81/2/10 дата реєстрації випуску 
02.09.2010. у серії 19667 шт номінальною вартістю 300,00 гр. на загальну сумму 5900000,00грн. 
Дата погашення облігацій 08.02.2015 Вiдбулось вiдкрите розмiщення облiгацiй на внутрiшньому 
ринку України на загальну суму 5900000,00грн Розмiщення облiгацiй емiтент здiйснював шля-
хом вiдкритого аукцiону у вiдповiдностi до Правил ПрАТ «Фондова бiржа ПФТС». Мета емiсiї 
- фiнансування будiвництва житлового комплексу з паркiнгами в Печерському районi м.Киє-
ваВласнику облiгацiй надається право при погашеннi облiгацiй отримати у власнiсть 0,01 част-
ку паркувального мiсця в пiдземному паркiнгу , вiдповiдно до умов укладеного з емiтентом 
договору з зобовязанням резервування нерухомого майна в сроки та у порядку , що 
передбаченi умовами випуску. Лiстiнг цiнних паперiв на фондових бiржах не проводився.

серія L номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 82/2/10-Т дата реєстрації випуску 
02.09.2010. у серії 19667 шт номінальною вартістю 300,00 гр. на загальну сумму 5900000,00грн. 
Дата погашення облігацій 08.02.2015.Облiгацiї у звiтному перiодi нерозмiщенi.Зобовязання не 
виникли. Мета емiсiї - фiнансування будiвництва житлового комплексу з паркiнгами в Печер-
ському районi м.КиєваВласнику облiгацiй надається право при погашеннi облiгацiй отримати у 
власнiсть 0,01 частку паркувального мiсця в пiдземному паркiнгу , вiдповiдно до умов укладено-
го з емiтентом договору з зобовязанням резервування нерухомого майна в сроки та у порядку , 
що передбаченi умовами випуску. Лiстiнг цiнних паперiв на фондових бiржах не проводився.

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

Облік прав власності на цінні папери здійснює ПрАТ»Всеукраїнський депозитарiй цiнних 
паперiв», Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 Протягом звітного періоду у Емітента не 
відбувалося змін реєстратора. .

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 
Показник 2012
Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 1014,8
Чисельність працівників - усього 13

8. Інформація про дивіденди 
Дивіденди протягом звітного періоду не виплачувались
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 66576 Х Х 
у тому числі: 
кредитна лiнiя 
Раффайзен Центральбанк

  09.01.2009 66576 10,5  15.01.2012  

Зобов'язання за цінними 
паперами 

Х Х Х 

у тому числі: 
за облігаціями (за 
кожним випуском): 

Х 713704,6 Х Х 

вiдсотки та номiнал по 
облiгацiям серiї А 46/2/01

20.10.2001 16485,7 35 04.10.2010

вiдсотки та номiнал по 
облiгацiям серiї В 47/2/01

20.11.2001 16907,4 35 04.11.2010

вiдсотки та номiнал по 
облiгацiям серiї С 48/2/01

22.12.2001 17257,9 35 06.12.2010

вiдсотки та номiнал по 
облiгацiям серiї D 49/2/01

22.01.2002 17552,6 35 06.01.2011

вiдсотки та номiнал по 
облiгацiям серiї E 50/2/01

22.02.2002 17866,6 35 06.02.2011

номiнал по облiгацiям 
серiї А 497/2/05

12.05.2006 16017,0 0 11.03.2011

номiнал по облiгацiям 
серiї А 71/2/10

02.09.2010 35482,500 0 01.02.2015

номiнал по облiгацiям 
серiї В 72/2/10

02.09.2010 163644,000 0 02.02.2015

номiнал по облiгацiям 
серiї С 73/2/10

02.09.2010 170854,2 0 03.02.2015

 номiнал по облiгацiям 
серiї D 74

02.09.2010 20542,500 0 04.02.2015

номiнал по облiгацiям 
серiї E 75/2/10-Т

02.09.2010 0 0 05.02.2015

номiнал по облiгацiям 
серiї F 76/2/10

02.09.2010 170854,2 0 06.02.2015

номiнал по облiгацiям 
серiї G 77/2/10

02.09.2010 38440 0 07.02.2015

номiнал по облiгацiям 
серiї H 78/2/10-Т

02.09.2010 0 0 04.02.2015

номiнал по облiгацiям 
серiї I 79/2/10-Т

02.09.2010 0 0 08.02.2015

номiнал по облiгацiям 
серiї J 80/2/10

02.09.2010 5900 0 08.02.2015

номiнал по облiгацiям 
серiї K 81/2/10-Т

02.09.2010 5900 0 08.02.2015

номiнал по облiгацiям 
серiї L 82/2/10-Т

02.09.2010 0 0 08.02.2015

номiнал по облiгацiям 
серiї I 79/2/10-Т

02.09.2010 0 0 08.02.2015

за векселями (всього) Х   0 Х Х 
за фінансовими 
інвестиціями в 
корпоративні права (за 
кожним видом): 

Х   0 Х Х 

Податкові зобов'язання Х   0 Х Х 
Фінансова допомога на 
зворотній основі 

Х   0 Х Х 

Інші зобов'язання Х 28073,4 Х Х 
Усього зобов'язань Х 808354 Х Х 

10. Інформація щодо аудиторського висновку 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аудит Бюро» , іденти-

фікаційний код за ЄДРПОУ 32159015
Місцезнаходження - 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 4А, оф.2.
Зареєстровано Печерською районною у м. Києві Державною адміністрацією 20 серпня 

2002 року
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які 

надають аудиторські послуги - Свідоцтво № 3027 видане рішенням Аудиторської палати Укра-
їни від 26 вересня 2002 року №113, чинне до 05.07.2017 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва Аудиторської палати України про відповідність системи 
контролю якості – 

Свідоцтво № 249/5 видане рішенням Аудиторської палати України 26.04. 2012 р. про відпо-
відність стандартам аудиту, нормам професійної етики аудиторів, законодавчим та норматив-
ним вимогам, які регулюють аудиторську діяльність

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ - Свідоцтво № 000673 від 17.08.2004 р. видане від-
повідно до розпорядження Держфінпослуг від 17.08.2004 № 2059 термін дії якого подовжено 
розпорядженням Нацкомфінпослуг № 328 від 21.06.2012 р. до 30 травня 2017 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, 
що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів - Свідоцтво Серії АВ № 000133 видане рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.09.2012 р. термін дії 
Свідоцтва з 11.09.2012 р. до 05.07.2017 р. 

Загальний висновок аудиторської фірми : Фінансова звітність Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Ковчег», підготовлена в усіх суттєвих аспектах представляють фінансовий 
стан Товариства з обмеженою відповідальністю «КОВЧЕГ» на 31 грудня 2012 року, його фінан-
сові результати за 2012 рік, рух власного капіталу та рух грошових коштів у відповідності до 
вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.

Фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «КОВЧЕГ» на кінець 2012 
року по відношенню до показників 2011 року погіршився, за підсумками 2012 фінансового 
року отримано збиток в сумі 669 тис. грн., загальна сума непокритого збитку станом на 
31.12.2012р. складає 65 669 тис. грн. Станом на 31 грудня 2012 року фінансовий стан можли-
во характеризувати як незадовільний, ліквідність та фінансову незалежність як невисокі, від-
сутність власного капітулу для покриття зобов’язань.

Незадовільний стан Товариства насамперед обумовлений здійсненням фінансування бу-
дівництва житлового комплексу з паркінгом в межах кварталу, обмеженого вулицями Пред-
славенською, Ульянових та Червоноармійською у Печерському районі м. Києва. Також погір-
шення фінансового стану пов’язано із загальною тенденцією, яка склалася на українському 
ринку будівництва та економічною кризою.

За станом на 31.12.2012 року вартість чистих активів Товариства складає 121 664 тис. 
грн., розмір Статутного капіталу – 12 тис. грн. Вартість чистих активів та розмір Статутного 
капіталу Товариства перевищують розмір мінімального статутного капіталу, встановленого за-
конодавством України для товариств з обмеженою відповідальністю.

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації 

дату розкриття повного тексту річної інформації в Електронній системі ЕСКРІН – 24.04.13. 
12. Підпис 

12.2. Найменування 
посади 

___________________ 
(підпис) 

Шевченко В.В.
(ініціали та прізвище керівника) 

М. П. ________________________________ 
(дата) 

12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.
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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 "Полтава-Авто"
1.2. Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 36028 Полтавська область Полтавський район 

м. Полтава вул. Великотирнiвська,1
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03118340

1.5. Міжміський код та телефон (0532) 57-99-36
1.6. Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію емітента 

серiя А00 №791679

1.7. Дата державної реєстрації 30.07.1993
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

poltava-avto.ukravto.ua

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  50942  56427
Основні засоби (за залишковою вартістю)  33613  37773
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  4886  7764
Сумарна дебіторська заборгованість  4457  3081
Грошові кошти та їх еквіваленти  382  1439
Власний капітал  33513  34920
Статутний капітал  22247  17247
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  10786  -9029
Довгострокові зобов'язання  5725  1711
Поточні зобов'язання  11233  19380
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -3.63436000  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

 -3.63436000  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1762896  -- 
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  33513  34920

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Органи управлiння товариством:
- Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi Збори Акцiонерiв;
- Наглядова рада в складi 5-х осiб;
- Дирекцiя в складi 2-х осiб;
- Ревiзiйна комiсiя в складi 2-х осiб.
Інформація про посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента: Голова Наглядової Ради Васадзе Вахтанг Тарiелович; Член На-

глядової Ради Козiс Олександр Миколайович; Головний бухгалтер Матлова Ольга 
Григорiвна;Член Наглядової Ради Васадзе Нiна Тарiелiвна; Член Наглядової Ради Бей Наталiя 
Олександрiвна; Член Наглядової Ради Пiдмурняк Олексiй Васильович; Голова Ревiзiйної 
комiсiї Мохна Єгор Григорович;Член Ревiзiйної комiсiї Вертiйова Антонiна Дмитрiвна; Гене-
ральний директор Чепiльченко Володимир Миколайович; Член Наглядової Ради Сенюта Iгор 
Васильович.

Інформація про засновників емітента
594 фiзичнi особи. Частка в статутному капiталi 6.712300000000%; ПАТ «Українська 

автомобiльна корпорацiя». Частка в статутному капiталi 93.184300000000%; РВ ФДМУ в 
Полтавськiй обл. Частка в статутному капiталi 0.000000000000%; ТОВ «Сервiс-центр». Част-
ка в статутному капiталi 0.056200000000%; ТОВ «Сi Ей Автомотiв». Частка в статутному 
капiталi 0.023600000000%;ТОВ «Автомобiльнi iнтелектуальнi технологiї». Частка в статутно-
му капiталi 0.023600000000%.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї іменні прості. Форма випуску - Бездокументарна - Кiлькiсть цiнних паперiв 

2224645шт. Номiнал одного цiнного папера 10,00 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 
100.00%. Процедура лiстингу цiнних паперiв не проводилась. 

На протязі звітного періоду, згiдно Протоколу вiд 19.07.2012 року позачергових Загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу 
Товариства шляхом додаткового випуску простих іменних акцій в кількості 500000шт. Отри-
мано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №177/1/12 видане 4.12.2012 року Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Співвідношення суми простих іменних 
акцій, на яку вони розміщуються до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийнят-
тя рішення про збільшення статутного капіталу Товариства 28,99%. Процедура лiстингу 
цiнних паперiв не проводилась. Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства прово-
дилось за рахунок додаткових внескiв шляхом закритого (приватного) розмiщення додатко-
вих акцiй. 

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

Емітент обслуговується в депозитарії ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (ЄДРПОУ 
30370711) на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів емітента. Протягом 

звітного періоду зміни щодо особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі, не відбувалися.

6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 29.03.2012
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 19.07.2012
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 15.11.2012
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Висловлення думки. Висновок
На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства 

«Полтава-авто» станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена 
в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, 
описаної в примiтцi 2, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та 
тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, бу-
дуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової 
звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання. Ми звертаємо увагу на 
примiтку 2 до попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства 
«Полтава-Авто», яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 
01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першо-
го повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо 
увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси 
(Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний 
дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в 
тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ)., може забез-
печити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства 
«Полтава-Авто», результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з 
МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання.

Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Полтава-Авто» 
було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, по-
передня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Полтава-Авто» може бути 
не прийнятною для iнших цiлей.

Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено 
вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв. Цей роздiл аудиторського ви-
сновку ( звiту незалежного аудитора ) пiдготовлено вiдповiдно до «Вимог до аудиторського 
висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй 
мiсцевої позики)», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку 29.09.2011р. №1360

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Процедури щодо перевiрки вартостi чистих активiв було виконано шляхом спiвставлення 

оцiненої суми власного капiталу Товариства станом на 31.12.2012 року, яка зазначена у по-
передньому звiтi про фiнансовий стан, iз зареєстрованою i фактично сплаченою сумою ста-
тутного капiталу Товариства на цю саму дату.

Станом на 31.12.2012 року зареєстрований розмiр статутного капiталу Товариства стано-
вить 22 247 тис. грн., який повнiстю сплачений. Резервний капiтал сформовано в сумi 480 
тис. грн. Визначена у попереднiй фiнансовiй звiтностi вартiсть чистих активiв (власного 
капiталу) станом на 31.12.2012 року становить 33 513 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 року чистi активи товариства перевищують статутний та резервний 
капiтал на 10786 тис. грн., що задовольняє вимогам п.3 ст.155 ЦКУ «Статутний капiтал 
акцiонерного товариства.

Вiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, 
що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою 
звiтнiстю.

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення 
наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та 
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом, у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть 
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову 
звiтнiсть». Аудитором була проведена перевiрка «Звiту про корпоративне управлiння» на 
вiдповiднiсть вимогам Рiшення вiд 20.10.2011 N 1482 Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку «Змiни до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв».

В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв 
наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та цiєю 
iншою iнформацiєю. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо 
зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть 
вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його 
цiнних паперiв i визначаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери 
та фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам 
звiтностi. 

Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова 
звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом 
цiнних паперiв та подається до Комiсiї.

Виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), 

учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його 
предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi.

Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог Закону до 
здiйснення значних правочинiв. Вартiсть активiв ПАТ «Полтава-Авто» станом на 31.12.2011 
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року (на 01.01.2012р.) складає 56427 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала 
аудиторським процедурам, складає 5642,7 тис. грн..

Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
мало договори, якi пiдпадають пiд визначення значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв 
вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) 

Нами була отримана iнформацiя щодо здiйснення Товариством правочинiв, якi б потре-
бували попереднього розгляду та затвердження загальними зборами акцiонерiв.

За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi виконання значних 
правочинiв вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, 
що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.

Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту 
вимогам законодавства

Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння: Загальнi збори акцiонерiв; 
Наглядова Рада; Дирекцiя; Ревiзiйна комiсiя.

Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту 
Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства».Спецiальної посади або вiддiлу, 
який вiдповiдає за роботу з акцiонерами, в Товариствi не створювалось.Функцiонування органiв 
корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Система внутрiшнього 
контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпе-
чення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає 
адмiнiстративний та бухгалтерськiй контроль. Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл 
повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги 
зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здiйснення повної господарської 
операцiї. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть 
звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна 
комiсiя, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Протягом звiтного перiоду поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю 
здiйснювала Дирекцiя Товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товари-
ства. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликались та проводились регуляр-
но та у вiдповiдностi до законодавства України. Органи управлiння Товариством дiють на 
пiдставi Положень, затверджених Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки стану корпоративного 
управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi 
товариства» аудитором зроблено висновок:

- прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому 
вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.

- «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансовому 
звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї № 1591 вiд 
19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 за № 97/13364.

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання 
розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контр-
оль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через 
розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi 
для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що 
стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до 
управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудито-
ра, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттє-
вого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх 
чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного 
управлiння, спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-
ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками в 
ПАТ «Полтава-Авто» визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками 
здiйснює Дирекцiя.Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової 
звiтностi ПАТ «Полтава-Авто» внаслiдок шахрайства.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Лисенко». Iдентифiкацiйний код юридичної особи 
35796588. Юридична адреса Мiсценаходження юридичної особи 36007. м. Полтава, вул. Куче-
ренка,4, кв.49. 36014, м. Полтава, вул. Фрунзе, 2 К.206. Номер, дата видачi свiдоцтва про дер-
жавну реєстрацiю Серiя А00 № 789488 видане Виконавчим комiтетом Полтавської мiської ради 
03.03.08. запис № 1 588 102 0000. Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру ауди-
торських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України Свiдоцтво про внесення 
до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4169, видане рiшенням АПУ вiд 26.06.2008 р. № 
191/3, чинне до 26.06.2013 р. Телефон. e - mail: 0505582871.lysenko-poltava@rambler.ru. Дата и 
номер договору на проведення аудиту Договiр №12/2013 вiд 11.03. 2013 р.Дата початку i дата 
закiнчення проведення аудиту 11.03.2013 р. - 05. 04.2013 р. Директор ТОВ «АФ «Лисенко» 
сертифiкат аудитора серiї А №000656,виданий рiшенням АПУ № 41 вiд 25.01.96р., строком дiї 
до 25.01.2015 р. сертифiкований бухгалтер-практик ( CAP ), сертифiкат № 0003193, виданий 
ФПБАУ та МССБА (ICCAA ) 15.04.2005р. диплом по МСФЗ ( IFRS ) виданий Iнститутом 
сертифiкованих фiнансових менеджерiв ( ICFM) 20.02.2013р. 

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 23.04.2013р. На власному сайті poltava-avto.ukravto.ua повний текст річної розкрит 
23.04.2013р.

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 ______________________________ гонжак О.с.

Звіт за 2012р.
Інформація про пайовий інвестиційний фонд 

Повне найменування інвестиційного фонду Пайовий Інтервальний Диверсифі-
кований Інвестиційний Фонд 
«Прем’єр Фонд Дохід та 
Зростання» Товариства з 
обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами 
«Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн»

Реєстраційний код за ЄДРІСІ   221434
Повне найменування компанії з управління 
активами  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Фоїл Ессет 
Менеджмент Юкрейн»

Серія та номер ліцензії на право провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами) 

  АВ 581167

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з 
управління активами 

  33942033

Код території за КОАТУУ компанії з управління 
активами 

  8038500000

Територія (область) компанії з управління активами    м. Київ
Місцезнаходження компанії з управління 
активами  

  вул. Верхній Вал, 4а, м.Київ 04071

Дата реєстрації випуску інвестиційних 
сертифікатів 

22/09/2006р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 
інвестиційних сертифікатів 

  459 

Найменування органу, що зареєстрував випуск   ДКЦПФР
Форма існування  бездокументарна
Форма випуску Іменні, прості
Спосіб розміщення випуску*   Прилюдна пропозиція
Номінальна вартість одного інвестиційного 
сертифіката (грн.) 

1000

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів 
(штук) 

 200 000

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний 
фонд

Ідентифі-
каційний 
код за 

ЄДРПОУ 

Юридична 
особа 

відповідно 
до 

переліку** 

Найменування 

Назва, номер та 
серія документа, 
що підтверджує 
повноваження 

особи 

Місцезнаходження 

1 2 3 4 5 
33942033 компанія з 

управління 
активами

ТОВ "КУА "Фоїл 
Ессет Менеджмент 

Юкрейн"

  Ліцензія АВ 
581167

04071, м. Київ, 
вул. Верхній Вал, 4а

  
35917889

депозитарій     ПрАТ «ВДЦП»   Ліцензія АВ 
498004

04107, м.Київ, 
вул. Тропініна, 7г

  
25959784

зберігач АТ"Сбербанк Росії"  Ліцензія АВ 483608 01034, 
вул. Володимир-

ська 46
 22964908 аудиторська 

компанія
Аудиторська фірма 

"Украудит XXI''
 Сертифікат №0701 м. Київ, 

вул. Некрасів-
ська, 3

30970210 торговець 
цінними 

паперами

ТОВ "Фоїл 
Сек'юрітіз"

Ліцензія АГ 572024 04071, м. Київ, 
вул. В.Вал, 4А

32553089 Незалежний 
оцінювач 

майна

ТОВ «Консалтинго-
ва Компанія 

«Увекон»

Сертифікат Фонду 
Державного Майна 
України №8582/09

03127, м. Київ, 
вул. Струтинсь-

кого, 8

Інформація, щодо діяльності ПІДІФ «Прем’єр Фонд Дохід та Зростання» 
ТОВ «КУА«Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн» за 2012 рік, була опублікована в 
мережі інтернет, на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 
23.04.2013р.

ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАлЬНИЙ ДИВЕРсИФІКОВАНИЙ ІНВЕсТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМ’ЄР ФОНД ДОХІД 
ТА ЗРОсТАННЯ» ТОВАРИсТВА З ОбМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАлЬНІсТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВлІННЯ АКТИВАМИ 

«ФОЇл ЕссЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН»



Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 
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ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРсИФІКОВАНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕсТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ПРЕМ'ЄР ФОНД ОблІгАЦІЙ»

Звіт за 2012рік
Інформація про корпоративний інвестиційний фонд 

Повне найменування інвестиційного фонду Публічне Акціонерне Товариство 
«Закритий Недиверсифікований 
Корпоративний Інвестиційний Фонд 
«ПРЕМ'ЄР ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34602546
Реєстраційний код за ЄДРІСІ 132582
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 19.09.2006
Територія (область) м. Київ
Місцезнаходження м. Київ, вул. Верхній Вал, 4а, 04071
Дата реєстрації випуску акцій 17.11.2006р.

21.03.2007р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №514

№604
Найменування органу, що зареєстрував випуск Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку
Форма існування Бездокументарна
Форма випуску Прості, іменні
Спосіб розміщення випуску Прилюдна пропозиція
Номінальна вартість акції (грн.)   2 500 (дві тисячі п’ятсот) грн.
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)   20 200 (двадцять тисяч двісті) шт.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний ін-
вестиційний фонд

Ідентифіка-
ційний код 
за ЄДРПОУ 

Юридична 
особа 

відповідно 
до 

переліку** 

Найменування 

Назва, номер та 
серія документа, 
що підтверджує 
повноваження 

особи 

Місцезнаходження 

1 2 3 4 5 
  33942033   компанія з 

управління 
активами

ТОВ «КУА «Фоїл 
Ессет 

Менеджмент 
Юкрейн» 

  Ліцензія АВ 
581167

04071, м. Київ, 
вул. Верхній Вал, 4а

35917889 депозитарій ПрАТ «ВДЦП» Ліцензія АВ 498004 04107, м. Київ, 
вул. Тропініна, 7-Г

25959784 зберігач АТ «Сбербанк 
Росії»

Ліцензія АВ 483608 01034 м. Київ, 
вул. Володимирська, 46

22964908 аудиторська 
компанія

ТОВ «Аудитор-
ська фірма 

«Украудит XXI»

Сертифікат №0701 м. Київ, 
вул. Некрасівська, 3

30970210 торговець 
цінними 

паперами

ТОВ «Фоїл 
Сек’юрітіз»

Ліцензія АГ 572024 04071, Київ, 
вул.Верхній Вал, 4а

Інформація, щодо діяльності ПАТ «ЗНКІФ «ПРЕМ'ЄР ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» за 2012 
рік, була опублікована в мережі інтернет, на сайті загальнодоступної інформаційної 
бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних 
паперів 23.04.2013р.

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРсИФІКОВАНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕсТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«бІРЖОВИЙ ІНДЕКсНИЙ ФОНД УКРАЇНИ»

Звіт за 2012рік
Інформація про корпоративний інвестиційний фонд 

Повне найменування інвестиційного фонду Публічне Акціонерне Товариство 
«Закритий Недиверсифікований 
Корпоративний Інвестиційний 
Фонд «Біржовий Індексний Фонд 
України»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35441399
Реєстраційний код за ЄДРІСІ 1321151
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 01.10.2007
Територія (область) м. Київ
Місцезнаходження м. Київ, вул. Верхній Вал, 4а, 04071
Дата реєстрації випуску акцій 25.09.2008р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 1356
Найменування органу, що зареєстрував випуск Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
Форма існування Бездокументарна
Форма випуску Прості, іменні
Спосіб розміщення випуску Прилюдна пропозиція
Номінальна вартість акції (грн.)   2 500 (дві тисячі п’ятсот) грн.
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)   20 260 (двадцять тисяч двісті 

шістдесят) шт.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний ін-
вестиційний фонд

Ідентифіка-
ційний код 
за ЄДРПОУ 

Юридична 
особа 

відповідно до 
переліку** 

Найменування 

Назва, номер та 
серія документа, 
що підтверджує 
повноваження 

особи 

Місцезнаходження 

1 2 3 4 5 
  33942033   компанія з 

управління 
активами

ТОВ «КУА «Фоїл 
Ессет Менеджмент 

Юкрейн» 

  Ліцензія АВ 
581167

04071, м. Київ, 
вул. Верхній Вал, 4а

30370711 депозитарій ПАТ «НДУ» Ліцензія АВ 
581322 

01001, Київ, 
вул. Грінченка, 3

25959784 зберігач АТ «Сбербанк 
Росії»

Ліцензія АВ 
483608

01034 м. Київ, 
вул. Володимир-

ська, 46
22964908 аудиторська 

компанія
ТОВ «Аудитор-

ська фірма 
«Украудит XXI»

Сертифікат 
№0701

м. Київ, 
вул. Некрасівська, 3

30970210 торговець 
цінними 

паперами

ТОВ «Фоїл 
Сек’юрітіз»

Ліцензія АГ 
572024

04071, Київ, 
вул.Верхній Вал, 4а

Інформація, щодо діяльності ПАТ «ЗНКІФ «Біржовий Індексний Фонд України» за 
2012 рік, була опублікована в мережі Інтернет, на сайті загальнодоступної інформа-
ційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок 
цінних паперів 23.04.2013р.

Звіт за 2012рік
Інформація про корпоративний інвестиційний фонд 

Повне найменування інвестиційного фонду ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ПРЕМ'ЄР ФОНД МОЖЛИ-
ВОСТЕЙ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34602572
Реєстраційний код за ЄДРІСІ 132583
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 19.09.2006
Територія (область) м. Київ
Місцезнаходження м. Київ, вул. Верхній Вал, 4а, 04071
Дата реєстрації випуску акцій 17.11.2006р.

21.03.2007р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №513

№603
Найменування органу, що зареєстрував випуск Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку
Форма існування Бездокументарна
Форма випуску Прості, іменні
Спосіб розміщення випуску Прилюдна пропозиція
Номінальна вартість акції (грн.)   2 500 (дві тисячі п’ятсот) грн.
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)   80 200 (вісімдесят тисяч двісті) шт.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестицій-
ний фонд

Ідентифіка-
ційний код 
за ЄДРПОУ 

Юридична 
особа 

відповідно 
до 

переліку** Найменування 

Назва, номер та 
серія документа, 
що підтверджує 
повноваження 

особи Місцезнаходження 

1 2 3 4 5 
  33942033   компанія з 

управління 
активами

ТОВ «КУА «Фоїл 
Ессет 

Менеджмент 
Юкрейн» 

  Ліцензія АВ 
581167

04071, м. Київ, 
вул. Верхній Вал, 4а

35917889 депозитарій ПрАТ «ВДЦП» Ліцензія АВ 498004 04107, м. Київ, 
вул. Тропініна, 7-Г

25959784 зберігач АТ «Сбербанк 
Росії»

Ліцензія АВ 483608 01034 м. Київ, 
вул. Володимирська, 46

22964908 аудиторська 
компанія

ТОВ «Аудитор-
ська фірма 

«Украудит XXI»

Сертифікат №0701 м. Київ, 
вул. Некрасівська, 3

30970210 торговець 
цінними 

паперами

ТОВ «Фоїл 
Сек’юрітіз»

Ліцензія АГ 572024 04071, Київ, 
вул.Верхній Вал, 4а

Інформація, щодо діяльності ВАТ «ЗНКІФ «ПРЕМ’ЄР ФОНД МОЖЛИВОСТЕЙ» за 2012 рік, 
була опублікована в мережі інтернет, на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 
23.04.2013р.

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРсИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕсТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ПРЕМ’ЄР ФОНД МОЖлИВОсТЕЙ»



№80, 25 квітня 2013 р. Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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Річна інформація емітента
за 2012 рік

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

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУДIВЕЛЬНА 
КОМПАНIЯ "ЦИТАДЕЛЬ" 

1.2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою 
відповідальністю

1.3. Місцезнаходження емітента: бульв.Л.Українки,34, оф.606, д/н, 01133, 
Україна

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

33348631

1.5. Міжміський код та телефон: (044)4079042
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

А00 №099309

1.7. Дата державної реєстрації: 17.02.2005
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

33348631.smida.gov.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підпри-
ємництва (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 70932,2 70932,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4713,2 4786,6
Довгострокові фінансові інвестиції 65 65
Запаси 189,8 189,8
Сумарна дебіторська заборгованість 11708,9 11833,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4 0,4
Власний капітал 2945,6 2945,6
Статутний капітал 26,2 26,2
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-585 -585

Довгострокові зобов'язання 22751 22751
Поточні зобов'язання 5937,5 5937,5
Чистий прибуток (збиток) 0 -13,5
Вартість чистих активів 2945,6 2945,6

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Органами управлiння Товариства є Загальнi збори його Учасникiв i виконавчий ор-

ган. Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв. Вони складаються з 
Учасникiв Товариства або призначених ними представникiв. Учасник має у Загальних 
Зборах голоси пропорцiйно його внеску до Статуного капiталу Товариства. Права, 
обов’язки та компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства визначенi в Статутi 
Товариства, що не суперечить чинному законодавству України. Виконавчий орган -- 
Дирекцiя на чолi з Генеральним директором, що призначається Учасниками Товари-
ства. Генеральний директор пiдзвiтний в своїй дiяльностi Зборам Учасникiв Товари-
ства.

Інформація про посадових осіб емітента 
голова Ревізійної комісії - Трофименко лариса сергiївна; серія, номер, дата видачі 

та найменування органу, який видав паспорт: АЕ, 244024, 22.05.1996, Криворiзька РВ 
УМВС України в Днiпропетровськiй обл.; 1950 року народження. Освіта: вища. Стаж 
керівної роботи (років): 34. Найменування підприємства та попередня посада, яку за-
ймав: д/н. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкці-
єю. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не ви-
плачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не 
має. 

Стаж керівної роботи (років) - 34
Попередні посади: д/н
генеральний директор - Мусiч Дмитро Олександрович; серія, номер, дата видачі та 

найменування органу, який видав паспорт: СН, 077301, 07.09.1995, Днiпровське РУГУ 
МВС України в м. Києвi; 1960 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи 
(років): 26. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Житлокомфорт», директор. Повноваження та обов’язки 
посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в нату-
ральній 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. 

Стаж керівної роботи (років) - 26
Попередні посади: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Житлокомфорт», 

директор
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)
Юридичні особи:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Агротехiнвест» (код за ЄДРПОУ 

32667879), місцезнаходження: вул. Лютеранська, 15-А, д/н, д/н, м. Київ, Україна, 01024. 
Засновнику/учаснику належить 10% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Фізичні особи:
Трофименко лариса сергiївна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, 

який видав паспорт паспорт: АЕ, 244024, 22.05.1996, Криворiзька РВ УМВС України в 

Днiпропетровськiй обл.. Засновнику/учаснику належить 10% від загальної кількості 
акцій (часток, паїв).

Закревська людмила Василiвна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, 
який видав паспорт паспорт: СН, 317682, 10.12.1996, Печерське РУ ГУ МВС України в м. 
Києвi. Засновнику/учаснику належить 80% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Цільові (безпроцентні) облігації
Випуск зареєстровано 10.03.2009 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

116/2/09-3, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, номінальною вартістю - 45 грн. 
у кількості 451575 штук у випуску, загальною номінальною вартістю 20320875 грн. 
Форма існування - Документарна, форма випуску - Іменні. Випуск здійснено під 
Житловi примiщення, що знаходяться за адресою Київська обл., м. Бориспiль, 
мiкрорайон мiж вул. Дзержинського, Косiора, Франка, будiвельний номер 1. Дата по-
гашення облігацій - 30.09.2009 року. Розмiщення шляхом вiдкритого продажу серед 
юридичних та фiзичних осiб, резидентiв та нерезидентiв. Продаж облiгацiй на бiржах 
та позабiржових ТIС не планується, облiгацiї не знаходяться у лiстiнгу на фондових 
бiржах. Купiвля-продаж облiгацiй на вторинному ринку -- за договiрною цiною.Додат-
кова емiсiя не проводилась.

Випуск зареєстровано 10.03.2009 року, номер свідоцтва про реєстрацію  
випуску - 117/2/09-з, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, номінальною вартістю 
- 45 грн. у кількості 670332 штук у випуску, загальною номінальною вартістю 30164940 
грн. Форма існування - Документарна, форма випуску - Іменні. Випуск здійснено під 
Житловi примiщення, що знаходяться за адресою Київська обл., м. Бориспiль, 
мiкрорайон мiж вул. Дзержинського, Косiора, Франка, будiвельний номер 2. Дата по-
гашення облігацій - 30.09.2009 року. Розмiщення шляхом вiдкритого продажу серед 
юридичних та фiзичних осiб, резидентiв та нерезидентiв. Продаж облiгацiй на бiржах 
та позабiржових ТIС не планується, облiгацiї не знаходяться у лiстiнгу на фондових 
бiржах. Купiвля-продаж облiгацiй на вторинному ринку -- за договiрною цiною. До-
даткова емiсiя не проводилась.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську пере-

вірку емітента:
 Аудиторська фiрма «Київська Аудиторська служба» (код за ЄДРПОУ - 30370575), 

організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Місцезна-
ходження: бул.Лесі Українки, 7б, оф.33, д/н, Печерський р-н, м. Київ, 01133. Аудитор 
має ліцензію на цей вид діяльності Свiдоцтво №2128, що видана: Аудиторська палата 
України 18.05.2001 року. Контактний телефон: (044)569-10-60, факс: (044)569-10-61. 
Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту. Аудиторськi послуги емiтенту

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
 Згідно Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові за-

стави №33574574 від 31.10.2011р. активи (рухоме майно згідно акту №6 від 
09.02.2010р.) ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЦИТАДЕЛЬ» знаходяться в податковій за-
ставі, вид обтяження: публічне обтяження, обтяжувач: Бориспільська ОДПІ, код: 
19422318, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна 
№33574617 від 31.10.2011р. нерухоме майно (незавершене будівництво по вул. 
Дзержинського-Карпенка Миколи – Франка (без номера) в м.Борисполі) ТОВ «БУДІ-
ВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЦИТАДЕЛЬ» знаходиться під арештом. Підстава обтяження: по-
станова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, ВП 
№29112534 від 12.10.2011р. 

 Враховуючи наведене вище, аудитор має підстави вважити що є значні перешкоди 
для подальшої безперервності роботи ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЦИТАДЕЛЬ».

 Умовно-позитивна думка: На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке 
йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова 
звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан та плато-
спроможність звітності ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЦИТАДЕЛЬ» станом на 
31.12.2011р., її фінансові результати за 2011 рік, відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку.

 По результатах проведеної перевірки аудитори підтверджують, що фінансово-
господарська діяльність здійснювалась у відповідності з чинним законодавством Укра-
їни. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним 
вимогам.

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

19.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

33348631.smida.gov.ua в мережі 
Інтернет

19.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. генеральний директор ____________ Мусіч Д.О.

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П. 19.04.2013

(дата)

ТОВАРИсТВО З ОбМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАлЬНiсТЮ “бУДiВЕлЬНА КОМПАНiЯ “ЦИТАДЕлЬ” 
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Додаток 43 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента 

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

"КУЛЬТТОВАРИ"
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 83059, мiсто Донецьк, вулиця 

Складська, будинок 5
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

01552996

1.5. Міжміський код та телефон (062) 294-02-14 
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію

ААБ № 860233

1.7. Дата державної реєстрації 01.02.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.kulttovary.org.ua/

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

Найменування показника 
Період 

звітний 
попере-

дній 
Усього активів  20180,8 19152,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2024,5 2211,2
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси 345,7 476,9
Сумарна дебіторська заборгованість  721,6 448,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 56,2 104,0
Власний капітал 13699,8 14191,3
Статутний капітал 31,8 31,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 13614,2 14159,5
Довгострокові зобов'язання 1544,9 1390,4
Поточні зобов'язання 4925,9 3567,4
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -4,2866 -

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО “КУлЬТТОВАРИ”

 Додаток 43 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«бАлТсЬКИЙ ЦЕгЕлЬНИЙ ЗАВОД»

1.2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 66101 Одеська область балтський м. балта вул. Воло-

димирська, 20
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 20979954;1.5. Міжміський код та теле-

фон 2-24-01;1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента серія А01 № 
108611;1.7. Дата державної реєстрації 22.03.1996;1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації www.b-kirpich.pat.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підпри-

ємництва (тис. грн.) 
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  12.7  57.8
Основні засоби (за залишковою вартістю)  11.3  12.2
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  45.1
Сумарна дебіторська заборгованість  0.3  0.4
Грошові кошти та їх еквіваленти  1.1  0.1
Власний капітал  -22.0  28.4
Статутний капітал  40.7  40.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -62.7  -12.3
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  34.7  29.4
Чистий прибуток (збиток)  -50.4  29.1
Вартість чистих активів  -22.0  28.4

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 Ревiзор.
Інформація про посадових осіб емітента
Голова правлiння - Лоцманов Iгор Михайлович , Член правлiння - Кулiковський Iгор 

Павлович ,Член правлiння - Нiкiпелов Олексiй Iванович 
Ревiзор - Калiнiн Дмитро Петрович , Голова Наглядової ради Редванський Василь 

Леонтiйович,Член Наглядової ради Зiменко Анатолiй Петрович Лоцманов Михайло 
Миколайович,Головний бухгалтер Дуднiк В»ячеслав Володимирович 

Інформація про засновників емітента
Колектив малого державного пiдприємства «Балтський цегельний завод»
4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї простi iменi. Форма випуску - бездокументарна.Свiдоцтво 39/15/1/11 вiд 

25.05.2011 року видало ОТУДКЦПФР. Кiлькiсть акцiй 162920 шт. Номiнальна вартiсть 0,25 
грн. Код ЦБ: UA 40001234835. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності 
на цінні папери емітента у депозитарній системі України.АКФ «Грантье» ТОВ «Регран» ПАТ 
«Нацiональний депозiтарiй України» 

6. Інформація про загальні збори
10/08/2012р. Кворум 61,09 %1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення 

про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження ре-
гламенту зборiв. 3. Розгляд звiту правлiння товариства за 2011 р. та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту правлiння.4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2011 
р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.5. Розгляд звiту 
ревiзора товариства за 2011 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора. 
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 р.

7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2011 р., затвердження розмiру рiчних 
дивiдендiв.

7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Звiт щодо фiнансової звiтностi .Ми провели аудит фiнансових звiтiв ПрАТ «БАЛТ-

СЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД», якi додаються та якi складають повний комплект фiнансової 
звiтностi товариства, а саме: фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва, який вклю-
чає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi результати за рiк, що 
закiнчився на зазначену дату та стислий виклад суттєвих облiкових полiтик.Управлiнський 
персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
нацiональних П(С)БО та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал ви-
значає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттє-
вих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на 
основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв ауди-
ту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також плану-
вання й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть 
не мiстить суттєвих викривлень.Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для 
отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр про-
цедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень 
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, 
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та 
достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки 
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає та-
кож оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, 
зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми 
вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої 
умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi. Пiдстава для ви-
словлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi 

Обмеження обсягу роботи аудитора.Аудитор не приймав участi в спостереженнi за 
iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, оскiльки був призначений пiсля дати її 
проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, 
якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Через характер облiкових записiв Товариства 
ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть активiв та зобов’язань за допомогою iнших ауди-
торських процедур.На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеть-
ся у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комп-
лекту фiнансової звiтностi», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 
фiнансовий стан ПрАТ «БАЛТСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2012 року 
та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до 
нацiональних П(с)БО.Аудитор АКФ «ГРАНТЬЕ» /Тимофєєнко С.А/

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 інформаційній базі даних Комісії розкрит 22.04.2013.

10. Підпис:10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

10.2. Найменування посади 
голова правлiння ____________ лоцманов iгор Михайлович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«ПОлТАВАЗООВЕТПРОМПОсТАч» 

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 
«Полтавазооветпромпостач»

2.Код за ЄДРПОУ емітента: 00727216
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.poltavazoovet.com
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Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

-4,2866 -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 127210 127210
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 13699,8 14191,3

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Органами управління є: Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Директор; Реві-

зійна комісія.
Посадовими особами органів Товариства є: Голова наглядової ради – Куляс Жанна 

Григорівна; Член наглядової ради – Куляс Наталія Вадимівна; Директор – Денікєєв Ігор 
Євгенович; Голова ревізійної комісії – Шепетя Юрій Миколайович; Член ревізійної комі-
сії – Капустіна Неля Каюзівна.

Засновниками товариства є: Органiзацiя орендарiв Донецького орендного 
пiдприємства «Опткульттовари» та громадяни України, що вклали свої іменні привати-
заційні сертифікати.

4. Інформація про цінні папери емітента 
Донецьким тер управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

25.05.2010 року було засвідчено випуск простих іменних акцій у без документарній 
формі існування у кількості 127210 штук номінальною вартістю 0,25 грн на загальну 
суму 31802,5 грн. Продажу акцiй на фондовiй бiржi та iнших органiзацiйно оформлених 
позабiржових ринках не було. Допуску в лiстинг не було. Заявки на допуск в лiстинг 
подавались, але було отримано відмову від фондової біржі. Рiшення про додатковий 
випуск акцiй не приймалось.

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

Загальні збори акціонерів 20.04.2010 року протоколом № 1 прийняли рішення про 
переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування в без документар-
ну (де матеріалізація випуску). Також було прийнято рішення про припинення дії дого-
вору на ведення реєстру № 9/97 від 31.03.1997р. укладеного з Акціонерно-комерційним 
банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 09334010) та укладення 
договору № Е-404 від 09.06.2010р. з Відкритим акціонерним товариством «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711). 

26.07.2010р. було укладено трьохсторонній акт прийому-передачі системи реєстру 
між Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк», Акціонерним товариством від-
критого типу «Культтовари» та Публічним акціонерним товариством «Донгорбанк» (код 
за ЄДРПОУ 20365318). 

У зв’язку з прийняттям рішення  ПАТ «Донгорбанк» про припинення депозитар-
ної діяльності зберігача цінних паперів у 2011р., загальні збори акціонерів 
20.04.2011р. протоколом № 1 затвердили рішення про обрання нового зберігача для 
укладення договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій – Пу-
блічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (код за 
 ЄДРПОУ 14282829).   

6. Інформація про загальні збори
20.04.2012р. проведено чергові загальні збори акціонерів. Позачергових зборів про-

тягом звітного року не було. 
7. Інформація про дивіденди 
Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення, що за підсумками роботи у 

звітному та попередньому році дивіденди не нараховувати та не сплачувати. 
8. Інформація щодо аудиторського висновку 
Аудиторську перевірку здійснила: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеже-

ною вiдповiдальнiстю «Аудит та консалтiнг», код за ЄДРПОУ 36694398.

УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
Загальний висновок аудитора: На нашу думку, попередня фінансова звітність 

ПАТ «КУЛЬТТОВАРИ» станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену 
дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеці-
ального призначення, описаної в примітці, включаючи припущення управлінського 
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.

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

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії -  24.04.2013 р.

24.04.2013 р. річна інформація опублікована на сторінці в мережі Інтернет - http://
www.kulttovary.org.ua

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. Директор  ______________ 

 (підпис)  
Денікєєв Ігор Євгенович 

(ініціали та прізвище керівника)
М. П.  24.04.2012 

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«АлЬЯНс-гАРАНТ» сТРАХОВА КОМПАНІЯ»

Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АЛЬЯНС-ГАРАНТ» СТРАХОВА КОМПАНIЯ» 

Організаційно-правова форма емітента:  Приватне акціонерне товариство 
Місцезнаходження:   65114 м. Одеса Тополина, буд. 14/1-А 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  22897640 
Міжміський код та телефон, факс: (048) 785-12-70 (048) 785-12-71 
Електронна поштова адреса: garant@alians.com.ua 
Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким нале-

жить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Текст повідомлення

Згідно з отриманого ПрАТ «АЛЬЯНС-ГАРАНТ» Страхова компанія» 23 квітня 
2013 року Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів (складеного 
– ПАТ «НДУ» станом на 18.04.2013 року) відбулися зміни власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
- Фізична особа № 1– акціонер (який володів 34436 штук акцій, що становить 

28,6967% голосуючих акцій) пакет акцій зменшився до 0 штук, що становить 0% 
голосуючих акцій.

Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
- Фізична особа № 2– акціонер (який володів 34556 штук акцій, що становить 

28,7967% голосуючих акцій) пакет акцій зменшився до 0 штук, що становить 0% 
голосуючих акцій.

Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
- Юридична особа ТОВ «ДСК» (Код 33721238; адреса Україна, м. Одеса, вул. 

Тополина, буд. 14/1-А) – акціонер (який володів 50010 штук акцій, що становить 
41,6750% голосуючих акцій) пакет акцій зменшився до 0 штук, що становить 0% 
голосуючих акцій.

Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що міс-
титься у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давством. 

голова Правління                                      левченко Наталя Костянтинівна

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
 «гОРлІВсЬКИЙ КОМбІНАТ ХлІбОПРОДУКТІВ»

повідомляє про те, що 24.04.2013р. із Зведенного облікового реєстру власників цінних 
паперів акціонерів вих. № 31110зв від 22.04.2013р. Товариству стало відомо, що розмір па-
кету акцій Регіонального відділення Фонду державного майна України у Донецькій області. 
(місцезнаходження: 83001,Україна, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 97,код ЄДРПОУ 13511245)  
зменшився на 16000 штук акцій і становить 889701 штук, (11,1328 % від голосуючих акцій 
емітента), у тому числі: 

було 905701 штук акцій – 11,333 %  від голосуючих акцій емітента
стало 889701 штук акцій – 11,1328 % від голосуючих акцій емітента
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідо-

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
В.о. голови правління ПАТ «горлівський КХП»               Пануровська Олена Анатоліївна.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
сТРАХОВА КОМПАНiЯ 
«сОЮЗ-АгРО-ПОлiс» 
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 «сОЮЗ-АгРО-ПОлiс»

2. Код за ЄДРПОУ емітента : 24439509
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію:  www. sksap.com.ua

ТЕлЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   
(044) 586-43-94
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Місцезнаходження: вул. Бунівка, буд.164, м. Iчня, Чернiгiвська область, 16703, Україна
Код за ЄДРПОУ: 00448031 
Міжміський код та телефон: (04633) 21946
Дата, серія і № свідоцтва про держреєстрацію: 30.12.1993, А00 № 236177
Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://ichnia-maslo.narod.ru

Найменування показника Період
звітний, тис. грн. попередній, тис. грн.

Усього активів 132897 124092
Основні засоби (за залишковою вартістю) 21173 8054
Довгострокові фінансові інвестиції 306 306
Запаси 3963 6352
Сумарна дебіторська заборгованість 107327 107567
Грошові кошти та їх еквіваленти 69 320
Власний капітал 4040 12079
Статутний капітал 3021 3021
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 317 -2561
Поточні зобов'язання 128857 112013
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

30,48 14,00

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 94411 94411
Вартість чистих активів 4040 12079

Змін у персональному складі посадових осіб товариства у 2012 році не було:
голова Наглядової ради - гонтаренко Валентина Володимирiвна; 1953 р. н. Стаж керівної 

роботи 18 р. Попереднє місце роботи: Iчнянський завод сухого молока та масла, головний 
бухгалтер. Призначено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2009 р. 

член Наглядової ради - ляшко Наталiя Василiвна; 1954 р. н. Стаж керівної роботи 19 р. 
Попереднє місце роботи: Iчнянський завод сухого молока та масла , юрисконсульт. Призна-
чено на посаду рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2009 р. 

член Наглядової ради - Купавцев Вiктор Петрович; 1960 р. н. Стаж керівної роботи 4 р. 
Попереднє місце роботи: ТОВ «Зерно-трейд», директор. Призначено на посаду рiшенням 

загальних зборiв вiд 29.04.2009 р. 
член Наглядової ради - Требка Анатолiй iванович; 1952 р. н. Стаж керівної роботи 14 р. 

Попереднє місце роботи: ТОВ «Колос», директор. Призначено на посаду рiшенням загальних 
зборiв вiд 29.04.2009 р. 

член Наглядової ради - Ярмак Тамара Василiвна; 1943 р. н. Стаж керівної роботи 19 р. 
Попереднє місце роботи: Iчнянський завод сухого молока та масла , головний технолог. Пен-
сіонерка. Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2009 р. 

голова правлiння - Кияновський Вiктор Павлович; 1957 р. н. Стаж керівної роботи 19 р. 
Попереднє місце роботи: Iчнянський завод сухого молока та масла, директор. Призначено на 
посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2009 року.

член Правлiння - Нагорна Наталiя Олександрiвна; 1968 р. н. Стаж керівної роботи 4 р. 
Попереднє місце роботи: ВАТ «Iчнянський завод сухого молока та масла», головний 
економiст. Призначено на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 29.04 2009 р. 

член Правлiння - головний бухгалтер - Хвiст леонiд Миколайович; 1974 р. н. Стаж керів-
ної роботи 4 р. Попереднє місце роботи: ВАТ «Iчнянський завод сухого молока та масла», 
заступник головного бухгалтера. Призначено на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 
29.04.2009 р. 

голова Ревiзiйної комiсiї - Кришун богдан Михайлович; 1958 р. н. Стаж керівної роботи 4 
р. Попереднє місце роботи: ТОВ ТД «Молочний свiт», директор. Призначено на посаду 
рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2009 р. 

член Ревізійної комісії - Марченко галина Миколаївна; 1949 р. н. Стаж керівної роботи 4 
р. Попереднє місце роботи: ТОВ «ТД «Браво», директор. Призначено на посаду рішенням за-
гальних зборів від 24.05.2009 року. 

член Ревізійної комісії - Половко Микола Олександрович; 1958 р. н. Стаж керівної роботи 
4 р. Попереднє місце роботи: ВАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», токар. На по-
саду призначено рішенням загальних зборів акціонерів від 24.05.2009 року. 

Засновниками емітента є Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по 
чернігівській обл. (ЄДРПОУ 14243893), та Колектив орендарiв «iчнянського заводу сухого 
молока та масла» (ЄДРПОУ 00448031), яким належить 0% від загальної кількості акцій.

Випуск акцій зареєстровано 25.01.2001 р., № свідоцтва 39/1/01, орган, що зареєстрував 
випуск - НКЦПФР, код - UA4000150486, акції: прості, бездокументарні іменні номінальною 
вартістю 32 грн. у кількості 94411 штук, загальною вартістю 3021152 грн., 

Реєстратор - ПАТ « банк «Демарк» (ЄДРПОУ - 19357516), вiв реєстр акцiонерiв емiтентта. 
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.12.2011 р. прийнято рiшення про 
припинення дiї договору емiтента з ПАТ «Банк «Демарк». Реєстр власникiв іменних цiнних 
паперiв передано Зберiгачевi згідно акта приймання-передачі від 12.11.2012 р.

чергові загальні збори проведено 25.04.2012 року. Кворум зборів: 85,975%. Затвердже-
но звіт правління товариства, звіт Наглядової ради, річний звіт товариства за 2011 р. та рі-
шення прибуток за 2011 р. спрямувати на розвиток виробництва, дивіденди акціонерам не 
виплачувати.

ПАП «Аудит-лМ» (ЄДРПОУ - 22823624), Місцезнаходження: вул. Преображенська, 6, кв. 2, 
м. Чернiгiв, 14006. Свідоцтво № 1248, видане АПУ 26.01.2001 року. Тел./факс: 0462-675-846 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) № 07А-13 власникам цінних паперів та 
керівництву Публічного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» 

Аудитор вважає, що невиправлені викривлення в частині визначення вигод від відновлення 
корисності чи втрат від зменшення корисності не є суттєвими у контексті фінансової звітності в 
цілому, та не перевищують прийнятий рівень суттєвості при оцінці інших викривлень. 

Крім того існує несуттєва невизначеність в майбутніх подіях, у зв’язку:
- з впливом на достовірність попередньої фінансової звітності в цілому обмежень роз-

критої в ній інформації по вимогах національних нормативних актів в перехідний період на 
МСФЗ;

- з тим, що попередню фінансову звітність товариства не можна характеризувати як таку, 
що складена по МСФЗ, бо вона не відповідає вимогам всіх Міжнародних стандартів бухгал-
терського обліку. 

Умовно-позитивний висновок.
На думку аудитора попередня фінансова звітність ПАТ «Ічнянський завод СМ та М» за рік, 

що закінчився 31 грудня 2012 року, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концеп-
туальної основи спеціального призначення, включаючи припущення управлінського персона-
лу щодо стандартів та тлумачень, які як очікується, будуть чинними, та облікових політик, які 
як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підприємства підготує 
перший повний пакет фінансової звітності за рік, який закінчиться 31.12.2013 року по МСФЗ, 
чинних на 31.12.2013 року. Вона, за виключенням інформації наведеної в параграфі «Під-
става для висловлення аудитором умовно-позитивної думки», справедливо і достовірно ін-
формує про фінансовий стан підприємства на 31 грудня 2012 року, про фінансові результати 
його господарської діяльності та рух грошових коштів за 2012 рік, у відповідності із прийня-
тою на підприємстві обліковою політикою, яка в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам 
чинних законодавчих нормативних актів в перехідний період на МСФЗ, в тому числі МСФЗ 1 
«Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», що регулюють порядок 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні з 01 січня  
2012 року.

За підписом директора-аудитора Міхно Лариси Іванівни, сертифікат серії А № 001092, ви-
даний по рішенню АПУ № 13 від 24.03.1994 р., термін дії якого продовжено до 24.03.2018 р.

Дата 19 березня 2013 року.

Підтверджує достовірність наведеної інформації 
голова правління                Кияновський В.П.

Річна інформація емітента за 2012 рік

ПУблІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «iчНЯНсЬКИЙ ЗАВОД сУХОгО МОлОКА ТА МАслА»

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 ТОВАРИ-
сТВО сТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21265671.
1.4. Місцезнаходження емітента: 03037, м. Київ, проспект Червонозоряний,52.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (44) 494-15-48; (44) 494-15-47.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: victor@arma-ic.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: arma-ic.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення 

про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішення Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591: зміна 
складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
23 квітня 2013 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства Страхова 

компанія «АРМА» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови правління Приватного акціонерного товариства 
Страхова компанія «АРМА» Пушкарьової Ганни Василівни у зв’язку з поданням заяви 
про звільнення за власним бажанням. На вказаній посаді перебувала з 01.06.2010р. 
Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Володіє часткою у статутному капіталі 
емітента у розмірі 27,2008 відсотків. Непогашених судимостей за корисливі та посадо-
ві злочини немає.

- обрано тимчасово виконуючою обов’язки голови правління Приватного ак-
ціонерного товариства Страхова компанія «АРМА» Фетісову Людмилу Василівну 
строком на шість місяців. До обрання на вказану посаду працювала заступником 
голови правління Приватного акціонерного товариства Страхова компанія 
«АРМА». Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини немає.

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. Тимчасово виконуюча обов’язки 
голови правління ПрАТ сК «АРМА»                          Фетісова людмила Василівна.

23.04.2013 року

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 Приватне акцiонерне товариство 
"Артемiвське племпiдприємство"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 00694304
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який 
розміщено регулярну річну інформацію 

www.artplem.pat.ua

Директор ____________________________________ спiцин Вадим Валерiйович

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО “АРТЕМiВсЬКЕ ПлЕМПiДПРИЄМсТВО”



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

183

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДЄЖДА»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента Дніпропетровська , 50102, м.Кривий Рiг, вул.27-го 

Партз'їзду буд.10
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00383295
1.5. Міжміський код та телефон емітента (0564) 93 66 30
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента ААА
1.7. Дата державної реєстрації 13.04.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації www.lesaffre.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 132251 91719
Основні засоби (за залишковою вартістю) 64881 47907
Довгострокові фінансові інвестиції 22 22
Запаси 21469 19831
Сумарна дебіторська заборгованість 22049 18888
Грошові кошти та їх еквіваленти 22245 4017
Власний капітал 126682 11291
Статутний капітал 101325 525
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18563 3945
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3818 78974
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.0 0.0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.0 0.0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0.0 0.0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0.0 0.0
у відсотках від статутного капіталу 0.0 0.0

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

0.0 0.0

Вартість чистих активів 126682 11291

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Інформація не розкривається, так як ПАТ «НАДЄЖДА» - акціонерне товариство.
Інформація про посадових осіб емітента.
Голова Правлiння - Крюков Андрiй Анатолiйович (паспортні дані АЕ 711818);
Член Правлiння - Фiлiп Шантлу / CHANTELOUP Philippe (паспортні дані 01BD 92759);
Член Правлiння - Жером Лебрiє / LEBRIEZ Jerome (паспортні дані 10AF 160089);
Член наглядової ради - Компанi Де Лєвюр Лесаффр/ Compagnie Des Levures Lesaffre (іден-

тифікаційний код 456504828);
Голова Наглядової ради - Корiн Вiшнєвскi / Corinne Wisniewski (паспортні дані 008СН 74667);
Член Наглядової ради - Гiйом Анн/Guillaume Hanne (паспортні дані 05TV 92080);
Член Наглядової ради - ТОВ «ЛЕСАФФР Україна» (код за ЄДРПОУ 30723648);
Член Ревiзiйної комiсiї - Давид Тернель/David Ternel (паспортні дані 09AR 54649);
Член Ревiзiйної комiсiї - Вiта Шевчук (паспортні дані СН 449719);
Член Ревiзiйної комiсiї - Бернар Мiлi/ Bernar Millie (паспортні дані 11АА 72555);
Член Наглядової ради - Фiлiп Гiйомi (паспортні дані 03RH 54949 20040);
Головний бухгалтер - Самчик Людмила (особа не надала згоду на розкриття паспортних 

даних );
Інформація про засновників (учасників) емітента.
Юридичні особи:
Компанi Де Лєвюр Лесаффр/Compagnie Des Levures Lesaffre (код за ЕДРПОУ 456504828) 

- 99.94376 %
ТОВ «ЛЕСАФФР» УКРАЇНА»,Україна (код за ЕДРПОУ 30723648) - 0.01783 %
Фізичні особи:
Учасники фiзичнi особи в кiлькостi 374 осiб - 0.04 %
Усього - 100 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції привілейовані:
Дата реєстрації випуску - 03.09.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 106/04/1/10
Орган, що зареєстрував випуск - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

України, Міжнародний ідентифікаційний код - UA 4000086094
Тип цінного паперу - Акція привілейована бездокументарна іменна
Форма існування - Бездокументарні іменні
Номінальна вартість - 10.500 грн.
Кількість - 424 шт.
Загальна номінальна вартість - 4452.000 грн.
Частка у статутному капіталі 0.004393782 %
Акції прості:
Дата реєстрації випуску - 19.07.2012
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 540/1/11
Орган, що зареєстрував випуск - Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

України
Міжнародний ідентифікаційний код - UA 4000086086
Тип цінного паперу - Акція проста бездокументарна іменна
Форма існування - Бездокументарні іменні
Номінальна вартість - 10.500 грн.
Кількість - 9649576 шт.
Загальна номінальна вартість - 101320548 грн.
Частка у статутному капіталі 99.9956062 %

Емiтованi акцiї в лiстингу фондової бiржi не перебувають. 
ПАТ «НАДЄЖДА», як емiтент, не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшньому та 

зовнiшньому ринках
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
За результатами загальних зборів акціонерів ЗАТ «НАДЄЖДА», що відбулися 06.08.2010 

року було прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства документар-
ної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію акцій). Дата за-
криття реєстру 22.10.2010р.З реєстратором ТОВ «АФТ» (код за ЄДРПОУ 32633174) було розі-
рвано Договір №6/129 від 05.11.2003 р.про надання послуг щодо ведення реєстру власників 
іменних цінних паперів та укладено Договір №2z/10 від 01.11.2010р.про відкриття рахунків у 
цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується зі Зберіга-
чем ТОВ «АФТ» (код за ЄДРПОУ 32633174). Акт прийому-передачі реєстру власників іменних 
цінних паперів ЗАТ «НАДЄЖДА» складеного за станом на дату припинення ведення реєстру 
від 29.10.2010р.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові
X

Дата проведення 24.04.2012
Кворум зборів** 93.49
Опис Згiдно Протоколу №29 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “НАД-

ЄЖДА” вiд 24 квiтня 2012 року: Мiсце проведення загальних зборiв: 
Україна, м.Кривий Рiг, вул.27-го партз’їзду, 10, зал засiдань (б/н). Дата 
проведення загальних зборiв: Двадцять четверте квiтня двi тисячi два-
надцятого року. Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.00 хв. 
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв: 08 год.45 хв. Час вiдкриття 
зборiв: 09 год.00 хв. Голова реєстрацiйної комiсiї чергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ “НАДЄЖДА” Акопян О.Є. повiдомила учасникiв 
зборiв, що реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули на 
загальнi збори акцiонерiв ПАТ “НАДЄЖДА”, провадила реєстрацiйна 
комiсiя (договiр №4 вiд 12.03.2012р.), в наступному складi: 1.Акопян 
О.Є. - Голова комiсiї 2. Мелешко Н.В. - Член комiсiї 3. Путiло Є.В. - Член 
комiсiї Голова реєстрацiйної комiсiї Акопян О.Є. доповiла, що реєстрацiю 
акцiонерiв та їх представникiв, якi прибули для участi в загальних збо-
рах акцiонерiв ПАТ “НАДЄЖДА”, здiйснено у вiдповiдностi з перелiком 
акцiонерiв ПАТ “НАДЄЖДА”, складеним на дату облiку - 18 квiтня 2012 
року, наданим депозитарiєм ПрАТ “ВДЦП”. За даними перелiку 
акцiонерiв: - загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, 
якi мають право на участь у загальних зборах: 376; - кiлькiсть 
розмiщених акцiй: простих 49 576. привiлейованих 424, разом 50 000. 
- кiлькiсть акцiй, що беруть участь у голосуваннi : 49 576. В термiн. ви-
значений для реєстрацiї зареєструвалося 5 акцiонерiв (їх представникiв) 
з загальною кiлькiстю голосiв 46 352, що складає 93,49% вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi мають право голосу на загальних збо-
рах акцiонерiв ПАТ “НАДЄЖДА”. У вiдповiдностi до ст.41 Закону України 
“Про акцiонернi товариства” кворум для проведення зборiв досягнуто, 
збори є правомочними. Голова реєстрацiйної комiсiї Акопян О.Є. оголо-
сила загальнi збори акцiонерiв вiдкритими. Порядок денний: 1.Про об-
рання ТОВ “АФТ”, як особи, що виконує повноваження лiчильної комiсiї 
Товариства, для роз’яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку 
голосiв та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голо-
сування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконан-
ня повноважень лiчильної комiсiї. 2. Про обрання Голови та секретаря 
Загальних зборiв Товариства, затвердження регламенту роботи Загаль-
них зборiв Товариства. 3. Про затверження рiчного звiту Товариства за 
2011 рiк. 4. Про затвердження звiту Правлiння Товариства за 2011 рiк. 5. 
Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 6. Про 
затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. 7. Про 
розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2011 рiк. 8. Про внесення змiн 
до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, у 
зв’язку зi збiльшенням статутного капiталу Товариства та з урахуванням 
результатiв розмiщення акцiй. 9. Про прийняття рiшення про достроко-
ве припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10. 
Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Про Встановлення 
розмiру винагороди членам Наглядової Ради Товариства на 2012 рiк та 
компенсацiї витрат Ревiзiйної комiсiї Товариства, пов’язаних з її робо-
тою, на 2012 рiк. По першому питанню Порядку денного збори прийня-
ли наступне рiшення: Обрати ТОВ “АФТ”, як особу, що виконує повно-
важення лiчильної комiсiї Товариства, для роз’яснення щодо порядку 
голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов’язаних iз забез-
печенням проведення голосування на загальних зборах. у складi Ако-
пян О.Є., Мелешко Н.В., Путiло Є.В. Затвердити умови договору на ви-
конання повноважень лiчильної комiсiї. По другому питанню Порядку 
денного збори прийняли наступне рiшення: Обрати головою Загальних 
зборiв Товариства Дикого Iгоря Анатолiйовича, секретарем Загальних 
зборiв Товариства - Гуш Галину Iванiвну. Затвердити запропонований 
регламент роботи Загальних зборiв Товариства, а саме: Заяви для на-
дання слова з питань Порядку денного надавати письмово секретарю 
зборiв, який буде провадити їх реєстрацiю та укладати список 
доповiдаючи з кожного питання в порядку надходження заяв. Питання 
до доповiдачiв надавати в письмовiй формi секретарю зборiв Питання, 
якi будуть надаватися секретарю, повиннi бути пiдписаними. Питання 
надавати тiльки стосовно Порядку денного. Доповiдаючи при 
обговореннi питань не ставити. Визначений спосiб голосування бюлете-
нями по всiм питанням порядку денного.

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «НАДЄЖДА»
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По третьому питанню Порядку денного збори прийняли рiшення затвердити 
рiчний звiт Товариства за 2011 рiк. По четвертому питанню Порядку денного збо-
ри прийняли рiшення затвердити звiт Правлiння Товариства за 2011 рiк. По 
п'ятому питанню Порядку денного збори прийняли рiшення затвердити звiт На-
глядової Товариства за 2011 рiк. По шостому питанню Порядку денного збори 
прийняли рiшення затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. По 
сьомому питанню Порядку денного збори прийняли наступне рiшення: 17 297 
тис.грн.результату 2011 року, спрямувати у рахунок погашення непокритих 
збиткiв минулих рокiв та 3 94 тис.грн. - спрямувати у нерозподiлений прибуток. 
По восьмому питанню Порядку денного збори прийняли наступне рiшення: Вне-
сти змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, у 
зв'язку зi збiльшенням статутного капiталу Товариства та з урахуванням 
результатiв розмiщення акцiй. Надiлити повноваженнями Голову правлiння Крю-
кова А.А. щодо пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та пiдготовлення i 
пiдписання вiдповiдного рiшення, в разi потреби, та необхiдних документiв для 
державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства i здiйснення всiх 
вiдповiдних дiй стосовно цього. По дев'ятому питанню Порядку денного збори 
прийняли рiшення достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради 
Товариства з дати прийняття такого рiшення. По десятому питанню Порядку ден-
ного збори прийняли наступне рiшення: за результатами голосування до складу 
Наглядової ради Товариства обрано наступних осiб: - Гiйом Анн; - Корiн Вiшнєвскi; 
- Фiлiп Гiйомi; - Компанi де Левюр Лесаффр; - ТОВ "Лесаффр Україна". По оди-
надцятому питанню Порядку денного збори прийняли рiшення нагороду членам 
наглядової ради на 2012 рiк не призначати та не компенсувати витрати Ревiзiйної 
комiсiї, що пов'язанi з її роботою в 2012 роцi. Голова Зборiв Дикий I.А. повiдомив, 
що всi питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вичерпа-
но, нiяких скарг, пропозицiй та зауважень щодо ведення зборiв не надходило. 
Збори о 10 годинi 00 хвилин оголошенi закритими.

7. Інформація про дивіденди
В звітному році ПАТ «НАДЄЖДА» дивіденди не виплачувало.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудитори ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ФО-

РУМ», що здiйснює професiйну дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру ауди-
торських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №0733 (Рiшення АПУ 
№98 вiд 26.01.2001р.), що видане Аудиторською палатою України, провели аудиторську 
перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» (код 
ЄДРПОУ 00383295; мiсцезнаходження - 50102, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, Iнгулецький 
район, вул. 27 партз’їзду, буд. 10; дата державної реєстрацiї – 13.04.1994р.) (далi - Товариство), 
яка додається до аудиторського висновку, та включає Баланс станом на 31.12.2012 року, Звiт 
про фiнансовi результати за 2012 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк, Звiт про власний 
капiтал за 2012 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї 

фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть 
управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього 
контролю стосовно пiдготовки та достовiрного подання фiнансової звiтностi, яка не мiстить 
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної 
облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Вiдповiдальнiсть аудитора 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 

результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також пла-
нування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не 
мiстить суттєвих викривлень.

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi 
стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) 
та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України 
та дiйснi станом на 31.12.2012року; iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерсько-
го облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.

Ми провели перевiрку вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та 
вiдповiдно вимогам Мiжнародних стандартiв аудиту. Метою перевiрки було зiбрання доказiв 
для висловлення професiйного погляду на достатню кiлькiсть свiдчень про наявнiсть i одно-
часну вiдсутнiсть розбiжностей мiж звiтними даними i вимогами чинного законодавства, регу-
люючого порядок її складання та розкриття.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо 
сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи 
оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що сто-
суються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки ауди-
торських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку 
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених 
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення 
нашої думки.

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
В порушення вимог п. 51 МСБО 16 «Основнi засоби», пiдприємство не переглядає строк 

корисної експлуатацiї об’єктiв основних засобiв, при наявностi об’єктiв залишкова вартiсть 
яких дорiвнює нулю. Первiсна вартiсть таких основних засобiв складає 5150 тис. грн.

Згiдно облiкової полiтики пiдприємство пiсля визнання об’єкта активом обрало модель 
собiвартостi, але з огляду на те, що в 2005 роцi переоцiнцi пiдлягали всi основнi засоби ми 
вважаємо доцiльним застосування моделi переоцiнки.

Розкриття iнформацiї в Примiтках до фiнансової звiтностi не в повному обсязi вiдповiдає 
вимогам МСФЗ: не наведена трансформацiя фiнансової звiтностi складеної за ПСБО в 
фiнансову звiтнiсть за МСФЗ; не розкрита iнформацiя щодо пов’язаних сторiн в порушення 
вимог МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони».

Умовно-позитивна думка:
На нашу думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрiбними у разi 

здiйснення виправлень вiдхилень, про якi йдеться в параграфi «Пiдстави для висловлення 
умовно-позитивної думки», фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають 
фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2012р., його фiнансовi результати за рiк, що 
минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних фiнансової звiтностi.

Думка щодо iншої допомiжної iнформацiї вiдповiдно до вимог при розкриттi iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. №1360

В результатi аудиторської перевiрки встановлено наступне.
Основним видом економiчної дiяльностi Товариства є виробництво iнших харчових 

продуктiв. 
Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. 
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв протягом 2012 року становила 172 працiвника.
ПАТ «НАДЄЖДА» веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно з ви-

могами Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» №996-ХIV 
вiд 16.07.1999р. 

Фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк не затверджено Загальними зборами акцiонерiв, оскiльки 
Загальнi збори акцiонерiв на дату надання висновку не вiдбувались.

Надана фiнансова звiтнiсть складена на 31.12.2012р., валютою звiтностi є українська 
гривня, одиниця вимiру – одна тисяча гривень. Фiнансова звiтнiсть мiстить вiдповiдну 
iнформацiю за звiтний перiод i аналогiчний перiод попереднього року, крiм Ф-№2 «Звiт про 
фiнансовi результати», в якiй порiвняльна iнформацiя не наводиться у вiдповiдностi з вимога-
ми листа вiд 07.12.2011р. №12-208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702 Банку 
України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики України.

Згiдно наказу про облiкову полiтику, бухгалтерський облiк Товариства веде бухгалтерiя на 
чолi з головним бухгалтером, використовуючи при цьому комп’ютерну програму «1С:УПП 
8.2». Облiкова полiтика забезпечує незмiннiсть правил, якими слiд керуватися при вимiрюваннi, 
оцiнцi та реєстрацiї господарських операцiй. 

Облiкова полiтика пiдприємства затверджена Наказом № 47 вiд 30.12.2012р. 
При веденнi бухгалтерського облiку Товариство дотримується наступних принципiв:
?до основних засобiв вiдносити активи, очiкуваний строк корисного використання яких 

бiльше одного року, вартiсна оцiнка яких дорiвнює або перевищує 1000 грн. без ПДВ;
?до малоцiнних необоротних активiв вiдносити матерiальнi цiнностi, строк очiкуваного ко-

рисного використання яких бiльше одного року, а первинна вартiсть менше 1000 грн. без ПДВ;
?оцiнку основних засобiв здiйснювати за справедливою вартiстю з використанням моделi 

переоцiнки;
?застосовувати прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв;
?амортизацiю (знос) малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв нараховувати 

в розмiрi 100% вiд їх вартостi в першому мiсяцi використання;
?довгострокову дебiторську заборгованiсть вiдображати за теперiшньою вартiстю;
?оцiнку нематерiальних активiв здiйснювати за собiвартiстю;
?оцiнку вибуття запасiв проводити за методом - середньозваженої собiвартостi;
?резерв на знецiнення не нараховується; 
?резерв сумнiвних боргiв визначати за методом застосування коефiцiєнта сумнiвностi. 

Величину резерву сумнiвних боргiв визначати як суму добуткiв поточної дебiторської 
заборгованостi за продукцiю, товари, роботи,послуги вiдповiдної групи на коефiцiєнт 
сумнiвностi.

?станом на кожну звiтну дату створювати наступнi види резервiв пiд забезпечення на-
ступних витрат:

- забезпечення витрат вiдпусток;
- резерв пiд забезпечення iнших витрат.
На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика пiдприємства не змiнювалась, консолiдацiя 

фiнансових звiтiв не проводилась. 
Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2012р., що наведена в iнформацiї емiтента 

вiдповiдає положенням ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. 
№ 435 IV.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що роз-
кривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю. 

Ми пiдтверджуємо, що значнi правочини, перелiк яких надано емiтентом, укладенi 
емiтентом у вiдповiдностi з вимогами законодавства, нормами статуту та прийнятими 
рiшеннями вiдповiдних органiв управлiння емiтента. 

Ми пiдтверджуємо, що iнформацiя про стан корпоративного управлiння, що наведена в 
iнформацiї емiтента, є достовiрною та вiдображає дiйсний стан корпоративного управлiння.

Внутрiшнiй контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснює наглядова рада, управлiнський пер-
сонал та спецiалiсти в межах своїх повноважень. Стан внутрiшнього контролю задовiльний.

Ми пiдтверджуємо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури 
оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення, в тому числi в наслiдок шахрайства. 

На пiдставi проведеного фiнансового аналiзу емiтента зроблено висновки:
Пiдприємство має високий рiвень лiквiдностi. Значення показникiв фiнансової стiйкостi 

свiдчить про високий рiвень фiнансової незалежностi вiд зовнiшнiх кредиторiв, дiяльнiсть 
пiдприємства у 2012р. була ефективною - отримано прибуток у сумi 14617 тис. грн. 

Пiдставою для проведення аудиту є Договiр № 16 вiд 22.03.2012г.
Аудиторська перевiрка проводилась кожного кварталу.
Дата початку аудиторської перевiрки за 4 квартал 2012р.: 02.04.2013р.
Дата закiнчення аудиторської перевiрки: 19.04.2013р.
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 базі даних Комісії розміщений 

20.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується , 23.03.2013
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. голова Правлiння _____________ Крюков Андрiй Анатолiйович

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2013

(дата)
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Чернiвецький це-
гельний завод №1»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Чернівецька обл., 58003, м. Чернiвцi, вул. Зелена, 

буд.3
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05383253
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (0372) 52-49-04
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААА №062920
1.7. Дата державної реєстрації: 07.07.1997
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-chern-vetckii-tcegelnii-zavod-1
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2426 4164
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1283 1514
Довгострокові фінансові інвестиції 7 7
Запаси 277 1621
Сумарна дебіторська заборгованість 385 426
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 131
Власний капітал 1678 2824
Статутний капітал 552 552
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -471 675
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 748 1340
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.4765654 -0.5186552
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.4765654 -0.5186552
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2209560 2209560
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 1678 2824

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про посадових осіб емітента: Голова ревiзiйної комiсiї - Копильчук Петро 

Iванович); Головний бухгалтер - Макоганчук Тетяна Миколаївна); Голова наглядової ради - 
Ватаманюк Людмила Михайлiвна; Виконавчий директор - Рудан Микола Миколайович; 
Член наглядової ради - Волковський Вiктор Андрiйович; Член наглядової ради - Шульжен-
ко Тетяна Олегiвна.

Інформація про засновників емітента: Засновником ПАТ «Чернiвецький цегельний за-
вод» є держава в особi регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по 
Чернiвецькiй областi (рiшення №251-АТ вiд 22 березня 1996 року). Станом на 31.12.2012р. 
Фонд держмайна акцiями товариства не володiє.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції: Дата реєстрації випуску - 24.06.2011, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

17/25/1/11, орган, що зареєстрував випуск - Чернiвецьке теруправлiння Державної комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового ринку, код - UA4000125702, тип цінного паперу - Акція про-

ста бездокументарна іменна, форма існування - Бездокументарні іменні, номінальна вар-
тість - 0.25 грн., кількість - 2209560 шт., загальна номінальна вартість - 552390.000 грн., 
частка у статутному капіталі 100.00 %. Акції розміщено повністю. Торгiвля цiнними папера-
ми товариства на бiржовому та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках ринку не 
здiйснюється. Цiннi папери не включенi до лiстингу

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 у звітному році не було.

6. Інформація про загальні збори
Загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не проводились, тому що цiннi папери 

акцiонера, що володiв контрольним пакетом на дату, передбачену законодавством України 
для проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (до 30 квiтня наступного за звiтним 
роком) не були переоформленi на спадкоємця.

7. Інформація про дивіденди
Дивiденди за пiдсумками звiтного та попереднього звiтному рокiв не нараховувались 

та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Аудит-сервіс- 

Чернівці» (свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1444, 
продовжене рішенням Аудиторської палати України від 23 грудня 2010 року № 224/3) 
dідповідно до Договору на виконання аудиторських послуг від 26.02.2013р. №2 провела 
аудит попередньої фінансової звітності ПАТ «Чернівецький цегельний завод №1». Загаль-
ний висновок. Визначення виручки від реалізації та фінансових результатів діяльності, по-
рядок обчислення податкових та інших обов'язкових платежів проводилось Товариством у 
звітному періоді відповідно до нормативних актів України з питань бухгалтерського обліку 
та податкового законодавства. Бухгалтерська, податкова та статистична звітність склада-
лась та подавалась Товариством у повному обсязі. Показники статей річного балансу Това-
риства на 31.12.2012р. відповідають даним синтетичного обліку та існуючим нормативам 
бухгалтерського обліку, реально та точно відображають його фінансовий стан. їх достовір-
ність та повнота може бути підтверджена. Показники фінансового стану Товариства відо-
бражені в синтетичному обліку адекватно. Виконані аудиторські процедури дають підставу 
підтвердити достовірність та повноту показників Звіту про фінансові результати за 2012р.
Таким чином, фінансова звітність ПАТ « Чернівецький цегельний завод №1» відображає 
правдиву і неупереджену по усіх суттєвих аспектах картину фінансового положення Това-
риства станом на 31.12.2012 р., а також результатів його діяльності і руху грошових пото-
ків за 2012 рік у відповідності до законодавчих і нормативних актів в Україні з підприємни-
цтва, бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

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 опублікована на сторінці в мережі Інтернет  
http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-chern-vetckii-tcegelnii-zavod-1 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. Виконавчий директор Рудан Микола Миколайович 24.04.2013.

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «чЕРНiВЕЦЬКИЙ ЦЕгЕлЬНИЙ ЗАВОД №1»

Річна інформація емітента за 2012 рік ПрАТ «КЕМ»
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «КЕМ»
1.2. Місцезнаходження емітента Дніпропетровська обл.., 50005, м.Кривий Рiг, вул.

Орджонiкiдзе, 1к офiс 3
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30949565

Повний текст річної інформації розміщений у загальнодоступній базі даних 
Комісії

Дата 
розміщення

http://stockmarket.gov.ua/ 23.04.2013

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

Дата 
розміщення

http://kem.pat.ua/ 23.04.2013

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Директор ____________ луппа Володимир Васильович

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2013

(дата)

сПЕЦiАлiЗОВАНЕ ПiДПРИЄМсТВО ПiДРЯДНИХ РОбiТ - 
ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО “сАНсЕРВiс”

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 спецiалiзоване пiдприємство пiдрядних робiт 
- приватне акцiонерне товариство "сансервiс"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

03333564

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну 
інформацію:

http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-sanserv-s ;
http://stockmarket.gov.ua

голова правлiння                                                Мороз галина Михайлівна 24.04.2013р..

ТЕлЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 586-43-94
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ПІДПРИЄМсТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕсТИЦІЯМИ 

«ІНТЕРВИбУХПРОМ»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА 
за 2012 рік

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
"Пiдприємство з iноземними 
iнвестицiями 
"IНТЕРВИБУХПРОМ"

Код за ЄДРПОУ емітента: 31385850
Адреса сторінки  в  мережі  
Інтернет,  на  якій  розміщено 
регулярну річну інформацію:

www.ivp.pat.ua

Директор              чепурний П.г.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«АгРОПЕРЕРОбКА» 

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 Приватне акціонерне товариство 

«Агропереробка»
2.Код за ЄДРПОУ емітента 24162799
3. Адреса сторінки в мережі інтернет ,на 
який розміщено регулярну річну 
інформацію

www.аgropererobka.pat.ua

голова правління 
ПрАТ «Агропереробка»                   Ю.К. Півоваров

ТЕлЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 586-43-94
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«лiЗИНгОВА КОМПАНiЯ 

«сПРИЯННЯ» 
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 
«Лiзингова компанiя «Сприяння».

2. Код за ЄДРПОУ емітента – 24347487.
3. Адреса сторінки  в  мережі  Інтернет,  на  якій  розміщено регуляр-

ну річну інформацію - http://sodeistvie.in.ua/ua/corpinfo/reports,  
http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/4736/show.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «МАВТ»
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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «МАВТ» 
2. Код за ЄДРПОУ емітента 24264146
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

www.mavt.com.ua
http://stockmarket.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«АКЦІОНЕРНА сТРАХОВА КОМПАНІЯ

 «ІНгО УКРАЇНА ЖИТТЯ»
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 Приватне акціонерне товариство

«Акціонерна страхова компанія 
«ІНГО Україна Життя»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 35333145
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію.

http://ingo.ua/ru/ingo-life/financial-accounting
http://www.smida.gov.ua/db/participant/35333145

генеральний директор    Т.с. Рижова

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«АКЦІОНЕРНА сТРАХОВА КОМПАНІЯ

«ІНгО УКРАЇНА»
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 Приватне акціонерне товариство

“Акціонерна страхова компанія «ІНГО 
Україна»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 16285602
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну 
інформацію.

http://ingo.ua/ru/company/annual-reports
http://www.smida.gov.ua/db/
participant/16285602

голова правління                                                                         І.М. гордієнко
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Кисневий завод»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: проспект Відрадний, 93/2, Київ, 

Солом'янський, 03061
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00202985
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 497-13-84
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
емітента:

А01 № 378924

1.7. Дата державної реєстрації: 05.04.2011
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації:

www. kkz.kiev.ua

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 14668 15768
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10800 12377
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 917 812
Сумарна дебіторська заборгованість 2312 1779
Грошові кошти та їх еквіваленти 437 418
Власний капітал 9452 12832
Статутний капітал 7307 7307
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3447 -67
Довгострокові зобов'язання 492 516
Поточні зобов'язання 4285 1930
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -232,2 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -232,2 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 14556 14556
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 9452 12832

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Вищим органом управління емітента (ПАТ «Кисневий завод») є загальні збори акціонерів, 

Правління – здійснює управління поточною діяльністю товариства, Наглядова рада – здійснює 
контроль та регулює діяльність правління, Ревізійна комісія – здійснює перевірку фінансово-
господарської діяльності товариства.

Інформація про посадових осіб емітента 
голова Правління - Нальотов Іван Петрович; 1976 року народження. Освіта: Вища, Київ-

ський університет ім. Т. Г. Шевченка. Стаж керівної роботи (років): 9. Найменування підпри-
ємства та попередня посада, яку займав: ТОВ «ЕЛ Консалтинг», фінансовий директор. Повно-
важення та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в 
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано на по-
саду на підставі протоколу Наглядової ради від 31.05.2012р. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: фінансовий ди-
ректор.  Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

член Правління - Піцик Віталій григорович; 1953 року народження. Освіта: Вища, Сибир-
ський автомобільно-дорожній інститут. Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування підпри-
ємства та попередня посада, яку займав: Військова частина А 1014, офіцер. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в нату-
ральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі поса-
дових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа емітента не має. Попередні посади: головний інженер ЗАТ «Кисневий завод».

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на 
розкриття паспортних даних особа не надавала.

головний бухгалтер - логвиненко галина Миколаївна; 1956 року народження. Освіта: 
Середньо-технічна, Одеський технікум вимірювальних стандартів. Стаж керівної роботи (ро-
ків): 9. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ЗАТ «Кисневий завод», 
заступник головного бухгалтера. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені по-
садовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітен-
та 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. 
Попередні посади: заступник головного бухгалтера. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на 
розкриття паспортних даних особа не надавала.

член Наглядової ради - Філатова Оксана Валентинівна; 1963 року народження. Освіта: 
Вища, Московський енергетичний інститут. Стаж керівної роботи (років): 6. Найменування під-
приємства та попередня посада, яку займав: ЗАТ «ПромСвязьКапитал», начальник управління 
оформлення прав власності. 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. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Попередні посади: начальник управління оформлення прав власності.
Посадова займає посаду  начальника  управління оформлення прав власності в ЗАТ «ПромС-

вязьКапитал», м.Москва, Росія. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.
член Наглядової ради - сущев Дмитро Олександрович; 1977 року народження. Освіта: 

Вища, Фінансовий університет, Росія. Стаж керівної роботи (років): 6. Найменування підпри-
ємства та попередня посада, яку займав: директор, NHCapital. Повноваження та обов'язки по-

садової 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 по-
садова особа емітента не має. На даний час обіймає посаду директора в NHCapital, Москва, 
Росія. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

член Наглядової ради - Шведов Михайло Юрійович; 1969 року народження. Освіта: Вища, 
МДТУ ім. Баумана. Стаж керівної роботи (років): 4. Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав: Начальник управління фінансової звітності ЗАТ «ПромСвязьКапитал». По-
вноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в 
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персо-
нальному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Начальник управ-
ління фінансової звітності .

Посадова особа займає посаду  начальника управління фінансової звітності в ЗАТ «ПромС-
вязьКапитал», м.Москва, Росія. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

член Наглядової ради - Харцхаєв Монгол сарангович; 1976 року народження. Освіта: 
Вища, Державний університет – Вища школа економіки (м. Москва). Стаж керівної роботи 
(років): 5. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: виконавчий дирек-
тор, «Pilsten Steel». Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструк-
цією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачува-
лась. Обрано на посаду на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 25.04.2012р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Попередні посади: виконавчий директор, «Pilsten Steel». Посадова особа займає посаду ви-
конавчого директора, «Pilsten Steel». Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

член Наглядової ради - Хамитов Тимур Альфредович; 1984 року народження. Освіта: 
Вища, Московський державний університет ім. Ломоносова. Стаж керівної роботи (років): 1. 
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Аналітик,  «Група Спутник». 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в 
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано на по-
саду на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 25.04.2012р. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Попередні посади: аналі-
тик.  Посадова особа займає посаду аналітика,  «Група Спутник», Москва, Росія. Згоду на 
розкриття паспортних даних особа не надавала.

член Ревізійної комісії - соколова людмила леонідівна; 1979 року народження. Освіта: Вища, 
Київська академія муніципального управління. Стаж керівної роботи (років): 6. Найменування під-
приємства та попередня посада, яку займав: Заступник директора по продажу та обслуговуванню 
клієнтів ЗАТ «Кисневий завод». Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою 
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачу-
валась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Попередні посади: Заступник директора по продажу та обслуговуванню клієнтів.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на 

розкриття паспортних даних особа не надавала.
член Ревізійної комісії - гончар людмила Петрівна; серія, номер, дата видачі та наймену-

вання органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1955 року народження. Освіта: Вища, Київ-
ський політехнічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 18. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав: Трест УкрКомплектМонтаж, інженер-конструктор. 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. Стаж керівної роботи (років) - 18.

Попередні посади:інженер-конструктор. Посадова особа не працює та не займає посад на 
будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

член Ревізійної комісії - Куліненко Ірина Вікторівна; 1978 року народження. Освіта: Вища, 
Камчатський державний технічний університет. Стаж керівної роботи (років): 6. Найменування 
підприємства та попередня посада, яку займав: член ревізійної комісії ЗАТ «Кисневий завод». 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в 
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персо-
нальному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади:начальник відділу 
звітності. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-
міру часток, паїв)

Юридичні особи: немає.
Фізичні особи:
432 фізичних осіб; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт 

паспорт: д/н, д/н, , д/н. Засновнику/учаснику належить 13,348% від загальної кількості акцій 
(часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 11.11.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

620/10/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Територіальне управління ДКЦПФР у м.Києві та 
Київській обл., код цінного папера - UA1009201005, тип цінного папера – Акція проста бездо-
кументарна іменна, форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні,  номіналь-
ною вартістю 502 грн. у кількості 14556 штук, загальною номінальною вартістю 7307112 грн., 
що складає 100% у статутному капіталі. Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках 
цінних паперів не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів 
емітента на фондових біржах: за звітний період акції акціонерного товариства не проходили 
процедуру лістингу/делістингу. Цінні папери емітента включені  до біржового списку ПАТ 
«Українська біржа». Додаткових випусків акцій за звітний період не відбувалось, тому інфор-
мація про мету додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення не зазначається.

Процентні облігації – товариство процентних облігацій не випускало.
Дисконтні облігації - товариство дисконтних облігацій не випускало.

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КИсНЕВИЙ ЗАВОД»
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Цільові (безпроцентні) облігації – товариство цільових (безпроцентних) облігацій не ви-
пускало.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) 
(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) – інших цінних паперів 
товариство не випускало.

Інформація про похідні цінні папери – похідних цінних паперів товариство не випускало.
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 Укра-

їни не змінювалась. 
6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 25.04.2012 року. Кворум зборів: 86,7% 

до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про призначення складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 

2011 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 

2011 рік.
5. Затвердження річних фінансових результатів діяльності Товариства, балансу та порядку 

розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
7. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до пере-

ліку питань порядку денного не подавалось. 
Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань порядку денного рішення прийнято.

7. Інформація про дивіденди – дивіденди не виплачувались. 
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі-

тента: Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ» (код за ЄДРПОУ - 01204513), 
організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Місцезнаходжен-
ня: Саксаганського, б. 53/80, оф. 301, Київ, 01033. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 
1970, що видана: Аудиторська палата України 04.11.2010 року. Контактний телефон: (044) 
287-70-55, факс: (044) 287-70-55. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa 
надає аудиторськi послуги емiтенту. Взаємовідносини емітента і аудитора здійснюються на 
підставі договору № 188/13-13 від 19.02.2013р.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Кисневий завод» за 

2012 рік станом на 31 грудня 2012 року складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до облі-
кової політики Товариства, що ґрунтується на Міжнародних стандартах фінансової звітності, 
включаючи стандарти  та тлумачення, що будуть чинними на дату, коли управлінський персо-
нал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 
2013 року.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

23.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

www. kkz.kiev.ua в мережі 
Інтернет

23.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. голова правління     Нальотов І.П.

23.04.2013

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Піонтекс»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Марко Вовчок, 12/14, Київ, Оболонський, 

04073
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01878348
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 468-84-61
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

ААБ №527588

1.7. Дата державної реєстрації: 02.06.2011
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

www.pionteks.emit.com.ua

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2849 2986
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2340 2507
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 55 57
Сумарна дебіторська заборгованість 411 341
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 63
Власний капітал 2305 2114
Статутний капітал 178 178
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1897 1706
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 508 816
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,54 -0,15
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,54 -0,15
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 355120 355120
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 2305 2114

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Вищим органом управління емітента є загальні збори акціонерів, Правління – здійснює управлін-

ня поточною діяльністю товариства, Наглядова рада – здійснює контроль та регулює діяльність прав-
ління, Ревізійна комісія – здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства.

Інформація про посадових осіб емітента 
голова Правління - Кучеренко людмила Олександрівна; 1956 року народження. Освіта: 

Вища, Київський технологічний  інститут харчової промисловості. Стаж керівної роботи (років): 
31. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Інженер-технолог, ТОВ «Ком-
панія «Мілкіленд». Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкці-
єю. Обрано на посаду на підставі протоколу №18 загальних зборів акціонерів від 29.04.2011р. 
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. Попередні посади: Інженер-
технолог, ТОВ «Компанія «Мілкіленд».

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на 
розкриття паспортних даних особа не надавала.

член Правління - Демченко лариса борисівна; 1967 року народження. Освіта: вища, Міжрегіо-
нальна академія управління персоналом. Стаж керівної роботи (років): 5. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав: ТОВ «Ігнар», нач. відділу. Повноваження та обов'язки посадової 

особи визначені посадовою інструкцією. Обрано на посаду на підставі протоколу №18 загальних збо-
рів акціонерів від 29.04.2011р. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емі-
тента 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. Попередні 
посади: член правління ЗАТ «Піонтекс». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких 
інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

член Правління - Калениченко Ніна Миколаївна; 1957 року народження. Освіта: Вища. Київ-
ський інститут статистики обліку та аудиту. Стаж керівної роботи (років): 5. Найменування під-
приємства та попередня посада, яку займав: ФГ «Камелія - К», нач. відділу. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Обрано на посаду на підставі про-
токолу №18 загальних зборів акціонерів від 29.04.2011р. 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.  Попередні посади: ФГ «Камелія - К», нач. відділу.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на 
розкриття паспортних даних особа не надавала.

голова Наглядової ради - Костюкова Тетяна Андріївна; 1957 року народження. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 5. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: 
ФГ «Камелія - К», Президент. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою 
інструкцією. Обрано на посаду на підставі протоколу №18 загальних зборів акціонерів від 
29.04.2011р. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не ви-
плачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Попередні по-
сади: президент. Посадова особа в даний час займає посаду президента ФГ «Камелія - К», м.Київ 
. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

член Наглядової ради - Польська Інна Олександрівна; 1968 року народження. Освіта: вища, 
Московський інститут інженерів транспорту. Стаж керівної роботи (років): 5. Найменування підпри-
ємства та попередня посада, яку займав: член Наглядової ради, ЗАТ «Піонтекс». Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Обрано на посаду на підставі прото-
колу №18 загальних зборів акціонерів від 29.04.2011р. 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.  Попередні посади: член Наглядової ради, ЗАТ «Піонтекс».

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на 
розкриття паспортних даних особа не надавала.

член Наглядової ради - Анісімов Віталій Михайлович; 1963 року народження. Освіта: Вища, 
Московський інститут інженерів транспорту. Стаж керівної роботи (років): 5. Найменування підпри-
ємства та попередня посада, яку займав: Член Наглядової ради, ЗАТ «Піонтекс». Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Обрано на посаду на підставі прото-
колу №18 загальних зборів акціонерів від 29.04.2011р. 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.  Попередні посади: Член Наглядової ради, ЗАТ «Піонтекс»

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на 
розкриття паспортних даних особа не надавала.

член Ревізійної комісії - сіра Раїса Миколаївна; 1963 року народження. Освіта: Вища. Київ-
ський університет технологій та дизайну. Стаж керівної роботи (років): 33. Найменування підпри-
ємства та попередня посада, яку займав: Бригадир. Хлопко-прядильна фабрика. Повноваження 
та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Обрано на посаду на підставі 
протоколу №18 загальних зборів акціонерів від 29.04.2011р. Винагорода в грошовій та в нату-
ральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі поса-
дових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа емітента не має.  

Попередні посади: Бригадир, Хлопко-прядильна фабрика, член Ревізійної комісії ЗАТ «Піон-
текс». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду 
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на розкриття паспортних даних особа не надавала.
член Ревізійної комісії - Киричок Анатолій Іванович; 1954 року народження. Освіта: Вища. 

Київський університет технологій та дизайну. Стаж керівної роботи (років): 2. Найменування під-
приємства та попередня посада, яку займав: член Ревізійної комісії, ЗАТ «Піонтекс». Повнова-
ження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Обрано на посаду на 
підставі протоколу №18 загальних зборів акціонерів від 29.04.2011р. 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 зло-
чини посадова особа емітента не має. Попередні посади: член Ревізійної комісії. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на 
розкриття паспрортних даних особа не надавала.

член Ревізійної комісії - свінцицький Віктор Мартинович; серія, номер, дата видачі та на-
йменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, , д/н; 1949 року народження. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 2. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: 
член Ревізійної комісії, ЗАТ «Піонтекс».. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені 
посадовою інструкцією. Обрано на посаду на підставі протоколу №18 загальних зборів акціоне-
рів від 29.04.2011р. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні 
посади: член Ревізійної комісії. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 
підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

головний бухгалтер - чирік людмила Михайлівна; 1953 року народження. Освіта: Середня, 
Одеський технікум тогівлі. Стаж керівної роботи (років): 43. Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав: Замісник головного бухгалтера,  РВОЗ. Повноваження та обов'язки посадової 
особи визначені посадовою інструкцією. Призначено на посаду на підставі наказу №19К від 
23.04.2008р. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачува-
лась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади:Замісник голов-
ного бухгалтера,  РВОЗ, головний бухгалтер ЗАТ «Піонтекс».  Посадова особа не працює та не займає 
посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв)

Юридичні особи:
АТЗТ «Концерн «Рінко» (код за ЄДРПОУ 24733888), місцезнаходження: Літня,25, кв.116, Київ, д/н, 

м. Київ, , 03150. Засновнику/учаснику належить 0,0059% від загальної кількості акцій (часток, паїв).
Фізичні особи:
798 фізичних осіб; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт паспорт: 

д/н, д/н, , д/н. Засновнику/учаснику належить 99,9941% від загальної кількості акцій (часток, паїв).
4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 26.10.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 547/10/1/10, 

орган, що зареєстрував випуск - Територіальне управління ДКЦПФР у м.Києві та Київській обл., код 
цінного папера - UA1018031005, тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, фор-
ма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні,  номінальною вартістю 0,5 грн. у кількос-
ті 355120 штук, загальною номінальною вартістю 177560 грн., що складає 100% у статутному ка-
піталі. Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється. 
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: за звіт-
ний період акції акціонерного товариства не проходили процедуру  лістингу/делістингу. В 2013 році 
товариство планує пройти процедуру включення до біржового списку Української біржі. Додатко-
вих випусків акцій за звітний період не відбувалось, тому інформація про мету додаткової емісії, 
спосіб розміщення, дострокове погашення не зазначається.

Процентні облігації – товариство процентних облігацій не випускало.
Дисконтні облігації - товариство дисконтних облігацій не випускало.
Цільові (безпроцентні) облігації – товариство цільових (безпроцентних) облігацій не випускало.
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) 

(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) – інших цінних паперів 

товариство не випускало.
Інформація про похідні цінні папери – похідних цінних паперів товариство не випускало.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у де-

позитарній системі України
Особа, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України 

не змінювалась.
6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 12.04.2012 року. Кворум зборів: 88,01% до 

загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Звіт голови Правління ПАТ «Піонтекс» про результати фінансово-господарської діяльнос-

ті за 2011 рік
2. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Піонтекс» за 2011 рік
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Піонтекс» за 2011 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Піонтекс» за 2011 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку 

питань порядку денного не подавалось. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товари-

ства за 2011 рік, що додається.
2.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, що додається.
3.1. Затвердити звіт наглядової (спостережної) ради товариства за 2011 рік, що додається.
4.1. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2011 рік, що 

додаються. Баланс (Ф№1), Звіт про фінансові результати (Ф№2).
З усіх питань порядку денного голосували:
«ЗА» - подані 8 бюлетенів, в яких визначено 312 547 (триста дванадцять тисяч п’ятсот сорок 

сім)  голосів, що складає 100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.
«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль ) голосів, що складає 0% від кіль-

кості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль ) голосів, що складає 0% від 

кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах. 
7. Інформація про дивіденди – за звітний період та попередні роки дивіденди не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:
Товариство з обмеженою відповідальгістю «Колегія аудиторів» (код за ЄДРПОУ - 

33212231), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Міс-
цезнаходження: вул. Разіна,3, Бровари, обл.Київська, 07400. Аудитор має ліцензію на цей вид 
діяльності 2067, що видана: Аудиторська палата України 18.05.2001 року. Контактний теле-
фон: (068)667-27-17, факс: (068)667-27-17. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa 
фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Взаємовідносини емітента і аудитора здій-
снюються на підставі договору №№03/10 від 18 березня 2013 року.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Фінансова звітність загального призначення представляє достовірно у всіх суттєвих ас-

пектах фінансовий стан ПАТ «Піонтекс»   станом  на 31 грудня 2012р., його фiнансовi резуль-
тати за рiк, що минув на зазначену дату вiдповiдно з застосовуваною концептуальною осно-
вою фінансової звітності, передбаченою міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 
та облiкової полiтикою підприємства.

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
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

www.pionteks.emit.com.ua в мережі 
Інтернет

24.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. голова правління                                                              Кучеренко л.О. 24.04.2013

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СВIТ ЕЛЕКТРОНIКИ"

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Тимошенка, 9, Київ, Україна, 01042
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31611469
1.5. Міжміський код та телефон: 044, 200-05-40
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
емітента:

А 01 № 482463

1.7. Дата державної реєстрації: 31.03.2011
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації:

http://pao.vicotec.ua/

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 180698 206433
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6048 5609
Довгострокові фінансові інвестиції 17915 17915
Запаси 135367 141415
Сумарна дебіторська заборгованість 11573 28867
Грошові кошти та їх еквіваленти 5471 7600
Власний капітал -77482 -76942
Статутний капітал 3540 3540
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -81022 -80482
Довгострокові зобов'язання 104729 100085

Поточні зобов'язання 153451 183290
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 225 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 225 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2400 2400
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 -77482 -76942

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Вищим органом управління емітента є загальні збори акціонерів. Правління – здійснює 

управління поточною діяльністю товариства. Правління складається з Голови правління та 
двох членів правління. Наглядова рада – здійснює контроль та регулює діяльність Правління. 
Ревізійна комісія – здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. 

Інформація про посадових осіб емітента 
голова Наглядової ради - Кононенко Юлія Вікторівна; 1989 року народження. Освіта: Вища, спе-

ціаліст економіки. Стаж керівної роботи (років): 2. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав: студентка Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією,Статотом товариства та Положенням 
про Наглядову раду. Обрано на посаду згідно рішення єдиного акціонера від 04.04. 2012р. Винагоро-
да в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: студент-
ка Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка. Посадова особа не обіймає посад на 
будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО “сВiТ ЕлЕКТРОНiКИ”
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член Наглядової ради - сіроус Олексій Володимирович; 1975 року народження. Освіта: 
Вища, Університет Економіки. Стаж керівної роботи (років): 8. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав: Менеджер по збуту Пiдприємства з iноземними iнвестицiями 
за участю Українського капiталу «Vicotec», Менеджер по збуту ЗАТ «Свiт Електронiки», На-
чальник вiддiлу логiстики ЗАТ «Свiт Електронiки», Директор вiддiлу Зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi ЗАТ «Свiт Електронiки»,  Директор вiддiлу логiстики ЗАТ «Свiт Електронiки», член 
правління ПАТ «Світ Електроніки». Повноваження та обов'язки посадової особи визначені по-
садовою інструкцією.  Обрано на посаду на підставі рішення єдиного акціонера від 04.04.2012р. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Попередні посади: Директор вiддiлу Зовнiшньоекономiчної дiяльностi ЗАТ «Свiт Електронiки», 
Директор вiддiлу логiстики ЗАТ «Свiт Електронiки», Комерційний директор ПАТ «Світ Електро-
ніки», член правління ПАТ «Світ Електроніки». Посадова особа не працює та не займає посад 
на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

головний бухгалтер - Корнєєва світлана Володимирівна; 1974 року народження. Освіта: Вища, 
Державна Академія Легкої промисловості України. Стаж керівної роботи (років): 13. Найменування 
підприємства та попередня посада, яку займав: бухгалтер ТОВ «Києвлазавтосервіс», головний бух-
галтер ТОВ «Авалон», бухгалтер ТОВ «Євротек», бухгалтер ЗАТ «Світ Електроніки», головний бух-
галтер ТОВ «Вікотек», головний бухгалтер ПАТ «Дика Орхідея». Повноваження та обов'язки поса-
дової особи визначені посадовою інструкцією, Статутом та внутрішніми положеннями. Винагорода 
в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Призначено на 
підставі Наказу Голови правління № СЕ/К - 00074 від 11.01.2011 року. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Попередні посади: бухгалтер ТОВ 
«Києвлазавтосервіс», головний бухгалтер ТОВ «Авалон», бухгалтер ТОВ «Євротек», бухгалтер ЗАТ 
«Світ Електроніки», головний бухгалтер ТОВ «Вікотек», головний бухгалтер ПАТ «Дика Орхідея».  
Посадова особа за сумісництвом займає посаду головного бухгалтера в ТОВ «Вікотек», м.Київ, вул.
Тимошенка,9. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

Ревізор акціонерного товариства - лисиця лариса Михайлівна; 1975 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування підприємства та попередня посада, яку за-
ймав: бухгалтер підприємства з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу «Vicotec»; 
бухгалтер ЗАТ «Світ електроніки»; заступник головного бухгалтера ЗАТ «Світ електроніки»; член 
правління ЗАТ «Світ Електроніки». Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадо-
вою інструкцією. Обрано на посаду на підставі рішення єдиного акціонера від 04.04.2012р. Вина-
города в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: 
бухгалтер підприємства з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу «Vicotec»; бух-
галтер ЗАТ «Світ електроніки»; заступник головного бухгалтера ЗАТ «Світ електроніки»; член прав-
ління ЗАТ «Світ Електроніки». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 
підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

голова Правління - Кононенко Вiктор Олександрович; 1967 року народження. Освіта: 
Вища, спеціаліст економіки. Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав: Голова Наглядової ради ПАТ «Світ Електроніки». Повноваження 
та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Призначено на посаду згідно 
рішення єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства «Світ Електроніки» від 
04.04.2012р. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не ви-
плачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Попередні посади: Директор СП «Каскад трейд», Генеральний директор фiрми «VICOTEC» 
,Директор СП «Каскад трейд», Генеральний директор фiрми «VICOTEC», Голова правлiння ЗАТ 
«Свiт Електронiки», Голова Наглядової ради ПАТ «Світ Електроніки». Посадова особа за суміс-
ництвом займає посаду генерального директора ТОВ «Вікотек», м.Київ, вул.Тимошенка,9. Зго-
ду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

член Правління - Дудка Володимир Володимирович; 1973 року народження. Освіта: Вища, Ві-
нницький державний педагогічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 7. Найменування підпри-
ємства та попередня посада, яку займав: регіональний директор ПАТ «Світ Електроніки», продавець 
ТОВ «ВІКОТЕК». Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Ви-
нагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано на 
посаду згідно рішення Наглядової ради (протокол №27 від 18.09.2012 р.).  Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: регіональний ди-
ректор ПАТ «Світ Електроніки», продавець ТОВ «ВІКОТЕК». Посадова особа не працює та не займає 
посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-
міру часток, паїв)

Юридичні особи: засновників юридичних осіб немає
Фізичні особи:
Кононенко Вiктор Олександрович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який 

видав паспорт паспорт: МЕ, 661049, 15.02.2005, Святошинським РУГУ МВС України в м.Києві. 
Засновнику/учаснику належить 100% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 30.06.2011 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 280/10/1/11, 

орган, що зареєстрував випуск - ТУ ДКЦПФР у м.Києві та Київській обл., код цінного папера - 
UA4000119101, тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та фор-
ма випуску - Бездокументарні іменні,  номінальною вартістю 1475 грн. у кількості 2400 штук, загаль-
ною номінальною вартістю 3540000 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Обіг ЦП проходив 
на вторинному неорганізованому ринку на території України. На зовнішніх ринках торгівля цінними 
паперами не проходила. ЦП не проходили процедуру лістингу/делістингу. В даний час емітент про-
ходить процедуру реєстрації на Українській фондовій біржі. Мета емісії - збільшення статутного капі-
талу товариства. Спосіб розміщення - закритий. Акції розміщені - фізична особа - резидент (100%).

Процентні облігації
Випуск зареєстровано 07.10.2005 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 252/2/05, 

орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, номі-
нальною вартістю 1000 грн. у кількості 10000 штук, форма існування та форма випуску - Бездо-
кументарні іменні, загальною номінальною вартістю 10000000 грн. Процентна ставка за обліга-
ціями складає 16%. Термін виплати процентів - один раз у квартал. Дата погашення облігацій 
- 24.03.2009 року. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними папе-
рами емітента: обіг проходив на вторинному неорганізованому ринку на території України.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітен-
та: на зовнішніх ринках торгівля облігаціями не проходила.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: 
облігації не були включені до лістингу/делістигу на фондових біржах.

Мета додаткової емісії: придбання нерухомого майна, землі, транспортних засобів.
Спосіб розміщення облігацій: відкритий.
Дострокове погашення: д/н. непогашена частина облігацій станом на 31.12.2012р. - 4900 

тис.грн. Підприємство планує реструктуризувати борг.
Виплати процентного доходу по облiгацiям здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй валютi 

України (гривнi) через Платiжного агента ВАТ КБ «Надра» , МФО 320003, код ЄДРПОУ - 20025456, 
вул. Артема, 15 на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається депозитарiєм ПрАТ 
«ВДЦП» на кiнець робочого дня, що передує датi виплати процентного доходу: Для облiгацiй 
серiї В Виплата процентного доходу здiйснюється протягом 1 (одного) банкiвського дня. 

Якщо дати виплати процентного доходу за облiгацiями припадають на святковий (вихiдний) 
день за законодавством України, виплата процентного доходу здiйснюється у вiдповiдний строк, 
починаючи з наступного за святковим (вихiдним) робочим днем. Проценти за облiгацiями за 
вказанi святковi (вихiднi) днi не нараховуються та не виплачуються. Виплата доходу за дванад-
цятий процентний перiод здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. Обiг ЦП проходив на 
вторинному неорганiзованому ринку. ЦП не були включенi до лiстингу. Дисконтнi, цiльовi 
облiгацiї та iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускались.

Дисконтні облігації – не випускались
Цільові (безпроцентні) облігації – не випускались
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) 

(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) – не випускались
Інформація про похідні цінні папери – не випускались
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 Укра-

їни не змінювалась. 
6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 04.04.2012 року. Кворум зборів: 100% 

до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Наглядової ради Товари-

ства за 2011 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2011 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
6. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
7. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в но-

вій редакції.
9. Про відкликання Правління Товариства.
10. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.
11. Про припинення повноважень голови Наглядової ради Товариства.
12. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Това-

риства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
16. Про обрання Ревізора Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до пере-

ліку питань порядку денного не подавалось. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.
7. Інформація про дивіденди - дивіденди за звітний період не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі-

тента:
ПП Аудиторська фiрма «Аудит-Тест» (код за ЄДРПОУ - 22895859), організаційно-правова 

форма: Приватне підприємство. Місцезнаходження: Пухівська,2, м. Київ, 02222. Аудитор має 
ліцензію на цей вид діяльності 0673, що видана: Аудиторська палата України 30.03.2001 року. 
Контактний телефон: 044 547-91-00, факс: 044 547-91-00. Основний вид діяльності: Аудитор 
(аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Договір на проведення аудиту 
№ 07/03 від  7 березня 2013  року.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Під-

става для  висловлення умовно-позитивної думки»,  попередня фінансова звітність  ПАТ «СВІТ 
ЕЛЕКТРОНІКИ», станом на 31.12.2012 року, та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена 
в усіх суттєвих аспектах до концептуальної основи спеціального призначення, включаючи при-
пущення 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 повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

23.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

http://pao.vicotec.ua/ в мережі 
Інтернет

23.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. голова правління                                               Кононенко Віктор Олександрович

23.04.2013
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Річна інформація емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ТММ-банк»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: м. Київ , Дніпровський, 02002, м. Київ, вул. Панельна, буд. 5
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19193869
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (044) 569-40-70
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААВ 644601
1.7. Дата державної реєстрації: 20.01.1992
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.tmmbank.com.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний 
2012 рік

попередній 
2011 рік

Усього активів 217 755 136 389
Грошові кошти та їх еквіваленти 103 247 4 499
Кошти в інших банках - 1 500
Кредити та заборгованість клієнтів 49 294 79 857
Усього зобов'язань 56 315 43 829
Кошти банків - -
Кошти клієнтів 13 665 43 300
Усього власного капіталу та частка меншості 161 440 92 560
Статутний капітал 66 000 66 000
Чистий прибуток/(збиток) -1 363 287
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,21 0,04
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію (грн.)

-0,21 0,04

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента та посадових осіб емітента.
Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом Бан-

ку, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Банку.
Голова Правління – Андронов Олег Борисович, 1963 року народження, освіта вища, за 

фахом - економіст, стаж керівної роботи – 19 років, на даній посаді – 6 місяців.
Головний бухгалтер – Гайова Наталія Вікторівна, 1973 року народження, освіта – вища, за 

фахом - економіст, стаж керівної роботи – 11 років, на даній посаді – 10 місяців.
Заступник Голови Правління - Член Правління Петченко Павло Вікторович, 1974 року 

народження, освіта – вища, Харківська міська академія міського господарства, стаж керівної 
роботи – 5 років, на даній посаді – 8 місяців.

Член Правління – Марчук Антоніна Іванівна, 1964 року народження, освіта вища, за фа-
хом - економіст, стаж керівної роботи – 15 років.

Член Правління – Шухіна Марина Вікторівна - 1965 року народження, освіта вища, за 
фахом - економіст, стаж керівної роботи – 19 років.

Виконавчий директор – Лубін Сергій Анатолійович, 1958 року народження, освіта – вища, 
за фахом - юрист, стаж керівної роботи – 18 років, на даній посаді – 1 рік 5 місяців.

Контроль за діяльністю банку здійснює Наглядова Рада банку.
Голова Наглядової Ради – Довгополюк Олександр Іванович, 1961 року народження, осві-

та вища, за фахом – економіст, стаж керівної роботи – 17 років, на даній посаді – 7 місяців.
Член Наглядової Ради – Болдишева Олена Вікторівна, 1975 року народження, освіта 

вища, за фахом – юрист, на даній посаді – 7 місяців.
Член Наглядової Ради – Павлова Ганна Анатоліївна, 1981 року народження, освіта вища, 

за фахом – економіст, на даній посаді – 7 місяців.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснює Ревізійна комісія.
Голова Ревізійної комісії – Павлик Володимир Іванович, 1966 року народження, освіта 

вища, Київський політехнічний інститут, на даній посаді – 7 місяців. 
Член Ревізійної комісії – Полтавець Олена Вячеславівна, 1969 року народження, освіта – 

вища, стаж керівної роботи – 5 років, на даній посаді – 7 місяців. 
Член Ревізійної комісії – Шаєнко Оксана Григорівна, 1974 року народження, освіта – 

вища, стаж керівної роботи – 9 років, на даній посаді – 7 місяців. 
Акціями Банку володіють члені Наглядової ради Болдишева О.В. і Павлова Г.А. та член 

Ревізійної комісії Полтавець О.В. 
Інші Члени Наглядової Ради і Правління акціями Банку не володіють.
Істотну участь в акціонерному капіталі Банку не має жоден акціонер.
Інформація про засновників емітента.
Акціонерами, що володіють більш ніж 5 % акцій банку, є наступні фізичні особи:
Болдишева Олена Вікторівна - 9.10 %
Гуляєв Геннадій Вікторович - 9.00 %
Кармазін Олексій Вікторович - 9.00 %
Коледин Михайло Михайлович - 9.00 %
Копцева Надія Анатоліївна - 9.00 %
Кушелевська Юлія Геннадіївна - 9.00 %
Лебідь Олексій Іванович - 9.52 %
Павлова Ганна Анатоліївна - 9.200 %
Полтавець Олена Вячеславівна - 6.98 %
Свєргун Олексій Сергійович - 9.00 %
Степашко Олександр Петрович - 9.69 %
Усього - 98.49 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Станом на 01.01.2013р. статутний капітал Банку в сумі 66 000 000 млн. грн. складався з 

6600000 простих іменних акцій номіналом 10 гривень кожна, випущених у бездокументарній 
формі. Викуплених акцій товариство не має. В лістингу на біржі акції Банку не беруть участі. 
Торгівля цінними паперами здійснювалась на позабіржовому ринку.

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

В звітному періоді Банк не змінював особу, яка веде облік права власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України. 

6. Інформація про загальні збори
Позачергові Загальні збори акціонерів:
16.03.2012р. – не проведені ( причина – відсутність кворуму).
09.07.2012р. – не проведені ( причина – відсутність кворуму);
17.09.2012р. - проведені;
Чергові Загальні збори акціонерів відбулися 06 квітня 2012р.
Час і місце реєстрації учасників зборів: 06.04.2012р., з 13.30 до 14.45 у приміщенні Банку 

по вул. Панельна, 5.
 Час і місце проведення зборів: 15.00, там же.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-

нерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «ТММ-Банк» - 02 квітня 
2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах – 1 352 (одна тисяча триста п’ятдесят два) акціонери, з яких 12 юридичних 
осіб та 1 340 фізичних осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєстру-
валися для участі у Загальних зборах – для участі у Загальних зборах зареєструвалось 12 
акціонерів, яким належить 6 502 756 (шість мільйонів п‘ятсот дві тисячі сімсот п‘ятдесят 
шість) голосів.

Кворум Загальних зборів становить 98,526 %. Всі акції є голосуючими з усіх питань по-
рядку денного.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.
 Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання Голови i членів лічильної комісії, голови зборів, секретаря зборів та затвер-

дження регламенту роботи загальних зборів акціонерів АТ «ТММ-Банк». 
2. Звіт Правління Банку про фінансово-господарську діяльність Банку в 2011 році, при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку. 
3. Звіт Наглядової ради Банку за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради. 
4. Звіт Ревізійної комісії Банку за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії щодо достовірності річної 
фінансової звітності Банку за 2011 рік. 

5. Затвердження річного звіту Банку за 2011 рік та заходів за результатами розгляду ви-
сновків аудиторської фірми. 

6. Розподіл прибутку Банку за 2011 рік. 
7. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «ТММ-Банк» та за-

твердження Статуту АТ «ТММ-Банк» у новій редакції.
8. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку. 
9. Затвердження Положення про Наглядову раду Банку. 
10. Затвердження Положення про Правління Банку. 
11. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Банку. 
12. Затвердження Кодексу корпоративного управління Банку.
7. Інформація про дивіденди
Дивіденди за 2012 рік Банком не виплачувались. За результатами фінансово-

господарської діяльності в 2012 році Банк отримав збиток у розмірі 1 363 тис. грн..
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Перевірка фінансово-господарської діяльності Банку здійснюється Аудиторською фір-

мою ТОВ «Інтер-аудит» (Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності 
від 26.01.2001р. № 2248 (продовжено рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 
р. №221/3 – до 04.11.2015р.), місцезнаходження: 01023, м. Київ, бульвар Лесі Українки 10, 
к.61, телефон (факс): (044) 501 64 67, тел. (044) 501 15 11, дата i номер договору на прове-
дення аудиту: № 621 від 19 жовтня 2012 року, дата початку та дата закінчення проведення 
аудиту: 19.10.2012 – 11.04.2013.

Висновок незалежного аудитора: умовно-позитивний. 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Банк вперше подає фінансову звітність за вимогами МСФЗ (Примітка «Перехід на нові та 

переглянуті стандарти»). МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» передбачено, 
що на початку першого періоду застосування стандарту складові частини власного капіталу 
(крім нерозподіленого прибутку та будь-якої дооцінки) перераховуються з використанням 
загального індексу цін з дати, коли ці складники були внесені або виникли іншим чином. Од-
нак, Банк не відобразив у Річній фінансовій звітності збільшення статті «Статутний капітал» 
«Звіту про фінансовий стан (Баланс) станом на кінець 31 грудня 2012 року» на суму 11 265 
тис. грн., з відповідним коригуванням статті «Непокритий збиток» на таку ж саму суму.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі 

«Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», Фінансова звітність подає достовір-
но, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «ТММ-
БАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, його фінансові результати, рух власного 
капіталу, рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, та відповідає дійсному 
фінансовому стану Банку відповідно до Міжнародних стандартів 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 базі даних Комісії розміщений за 
адресою http://stockmarket.gov.ua 24.04.2013р., річна інформація на сторінці в мережі Інтер-
нет розміщується за адресою: www.tmmbank.com.ua 25.04.2013р.. 

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова Правління АТ «ТММ-Банк» _________________ Андронов Олег Борисович
Головний бухгалтер АТ «ТММ-Банк» _________________ Гайова Наталія Вікторівна

М.П. 15.04.2013
(дата)

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ТММ-бАНК»
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«АРТЕМ-БАНК»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Артема, 103, м.Київ, Шевченківський, 

Київська область, 04050, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 26253023
1.5. Міжміський код та телефон: (044)483-30-82
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

280

1.7. Дата державної реєстрації: 06.08.2002
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

www.artembank.com.ua

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 323871 367513
Грошові кошти та їх еквіваленти 20096 31787
Кошти в інших банках 96446 129638
Кредити та заборгованість клієнтів 103427 120587
Усього зобов'язань 229016 274708
Кошти банків 51043 72945
Кошти клієнтів 109243 131947
Усього власного капіталу та частка меншості 94855 92805
Статутний капітал 86000 86000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1903 1078
Чистий прибуток/(збиток) 1903 1078
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,22 0,13
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,22 0,13

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
 Інформація про органи управління емітента – управління Товариством здійснюють – За-

гальні збори, Правління, Спостережна рада. Ревізійна комісія виконує контрольно-ревізійні 
функції щодо фінансової діяльності Товариства.

 Інформація про посадових осіб емітента: 
Голова Спостережної Ради - Кривуцький Володимир Васильович; 1952 року народження. 

Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування підприємства та попередня по-
сада, яку займав: д/н. Займає посаду викладача Львівського політехнічного інституту. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано.

Член Спостережної Ради - Круть Валерій Костянтинович; 1965 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 8. Займав посаду начальника Відділу фінансового моніто-
рингу АТ «АРТЕМ-БАНК». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Член Спостережної Ради - Несіна Олена Олександрівна; 1973 року народження. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 3. Займала посаду в ТОВ «АРТS», головний бухгалтер. Займає посаду 
начальника казначейства АТ «АРТЕМ-БАНК». Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.

Член Спостережної Ради - Рожкова Олена Євгенівна; 1957 року народження. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 11. Займає посаду Директора ТОВ «Парадігма». Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на роз-
криття паспортних данних не надано.

Голова Ревізійної комісії - Канаічева Олена; 1961 року народження. Освіта: вища. Стаж 
керівної роботи (років): 6. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Голова Правління - Білоненко Олег Георгійович; 1967 року народження. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 12. Займав посаду в ВАТ АКБ «Антарес», Голова Правління. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди 
на розкриття паспортних данних не надано.

Перший заступник Голови Правління - Ковтун Юрій Миколайович; 1971 року народження. 
Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 14. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини посадова особа емітента не має. Обіймав посаду заступника Голови Правління ЗАТ 
«АКБ «Траст-Капітал». Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Правління - Луцький Віктор Миколайович; 1959 року народження. Освіта: вища. Стаж 
керівної роботи (років): 26. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ 
АКБ «Антарес», головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.

Член Правління - Петрухнова Маргарита Володимирівна; 1949 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 22. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Член Правління – Васильченко Людмила Володимирівна; 1957 року народження. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 9. Займає посаду Начальника відділу фінансового моніто-
рингу АТ «АРТЕМ-БАНК». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних данних не надано.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
Юридична особа: ТОВ «ПАРАДИгМА» (код за ЄДРПОУ 31841387), місцезнаходження: Ар-

тема, 103, м.Київ, Шевченківський р-н міста Київа, Київська, 04050. Засновнику/учаснику на-
лежить 98,0698% від загальної кількості акцій, що складає 8434000 штук акцій. Вартість паке-
та становить 84340000,0 грн.

4. Інформація про цінні папери емітента Інформація про випуски акцій Випуск зареєстрова-
но 11.11.2009 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - № 321/1/09, орган, що зареєстру-
вав випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера - 
UA4000052716, тип цінного папера – , форма існування - Документарна, форма випуску - Іменні, 
номінальною вартістю 10 грн. у кількості 8600000 штук, загальною номінальною вартістю 
86000000 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Протягом звiтного перiоду Банк не реє-
стрував випуски акцiй, не здiйснював викуп власних акцiй.

5. Інформація про загальні збори вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
14.03.2013року. Кворум зборів: 98,0698% до загальної кількості голосів. перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту про-
ведення загальних зборів.

2. Затвердження звіту Спостережної ради.
3. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ 

«АРТЕМ-БАНК» за 2012 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
5. Прийнятття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, 

звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження звіту зовнішнього аудитора.
7. Затвердження річних результатів діяльності Банку (річного фінансового звіту) за 2012рік.
8. Розподіл прибутків (покриття збитків) за 2012 рік.
9. Про вчинення Банком значних правочинів. Поперерднє схвалення значних правочинів 

(із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
10. Про припинення повноважень та обрання членів Правління Банку.
11. Про затвердження плану роботи Банку на 2013-2015 роки.
12. Про припинення повноважень та обрання членів Спостережної ради Банку.
13. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Банку.
Пропозиції по питаннях порядку денного подані Головою Правління Банку БілоненкомО.Г. 

Всі питання порядку денного розглянуті з прийнятттям відповідних рішень - звіти затвердже-
но, прийнято запропоновані кадрові рішення, прийнято рішення по розподілу прибутку, про 
вчиненння значних правочинів, про затвердження плану роботи Банку на 2013-2015 роки.

6. 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. 300 000 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн.

0,035 0 0 0

Сума виплачених дивідендів, грн. 300 000 0 0 0
Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів

14.03.2013 - - -

Дата виплати дивідендів 19.03.2013 - - -
 Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата 
дивідендів за акціями має здійснюватись тільки у грошовій формі Дивіденди виплачуються 
не пізніше шести місяців після закінчення звітного року, шляхом перерахування коштів на 
особовий рахунок Акціонера або іншим чином за рішенням Загальних зборів.
За результатами звітного року дивіденди нараховувались і сплачені в поточному, 2013 році 
згідно рішення Загальних зборів акціонерів.. 

7. Інформація щодо аудиторського висновку ТОВ Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-
Фінанси» (код за ЄДРПОУ - 34619277). Місцезнаходження: вул. О. Гончара, 41, м.Київ. Аудитор 
має ліцензію на цей вид діяльності , що видана: 2006 року. Контактний телефон: (044) 501 25 
31. Генеральний Директор аудиторської фірми І.О. Каштанова, Директор з аудиту банків ау-
дитрської фірми С.В. Білобловський, сертифікат на право здійснення аудиту банків № 00072, 
АФ «ПКФ Аудит-фінанси» внесено до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів на підставі свідоцтва П 00010 
від 05.02. 2013 року, чинне до 30.06.2016 р.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
ЗВІТ (ВИсНОВОК) НЕЗАлЕЖНОгО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНсОВОЇ ЗВІТНОсТІ ПУблІчНОгО 

АКЦІОНЕРНОгО ТОВАРИсТВА «АРТЕМ-бАНК»
Акціонерам та Правлінню ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМ-БАНК», На-

ціональній комісії з цінних паперів та фондового ринку
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» 

провело аудит річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМ-
БАНК» (код ЄДРПОУ 26253023, адреса державної реєстрації та місцезнаходження головного 
офісу - м. Київ, вул. Артема, буд. 103, дата державної реєстрації 09.12.2008 р., далі – «Банк») 
за 2012 рік, що додається, яка включає звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2012 
року, звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, звіт про рух грошових коштів та звіт 
про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, опис важливих аспек-
тів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї 

фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Управлін-
ський персонал несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає по-
трібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та викорис-
тання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових 
звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосу-
вання відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі ре-

зультатів аудиту. Ми провели аудит у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську 
діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, а також з урахуванням вимог та рекомендацій 
Національного банку України щодо проведення аудиторських перевірок банків України. Ці 
стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання ау-
диторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять 
суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження ауди-
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тора, 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 ви-
словлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит 
включає також і оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових 
оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

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

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
I. Підхід, який використаний Банком при оцінці збитків від зменшення корисності фінан-

сових активів, які відображені у статях звіту про фінансовий стан «Кошти в інших банках», 
«Кредити та заборгованість клієнтів», «Інші фінансові активи» не в повній мірі відповідає ви-
могам, які викладені у МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». У зв’язку з на-
явними обмеженнями у отриманні необхідних даних ми не можемо визначити числовий вплив 
даного відхилення на показники фінансової звітності Банку в повній мірі.

II. Банк не визнає операції з надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку з одним і 
тим самим контрагентом, у різних валютах, на еквівалентну суму та однаковий термін погашення як 
операції з похідними фінансовими інструментами і відповідно, не розраховує їх справедливу вартість. 
Зауваження стосується операцій, які відображені у статті звіту про фінансовий стан «Кошти в інших 
банках» та «Кошти банків» станом на 31 грудня 2012 року в сумі 32 389 тис. грн. та 32 442 тис. грн.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстави 

для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Банку представляє достовірно в 
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31.12.2012 р. та його фінансо-
ві результати на зазначену дату у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ 

Аудит-фінанси» Місцезнаходження : вул. О. Гончара 41, 3 поверх, місто Київ, Україна, 01054
Телефон (факс): +38 (044) 501 25 31. АФ «ПКФ Аудит-фінанси» здійснює діяльність на 

підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 26.10.2006 
р. № 3886, видане за рішенням Аудиторської палати України 26.10.2006р. №167/3, чинне до 
30.06.2013р. Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм, які проводити мають 
право на проведення аудиторських перевірок банків № 0000019 від 17.09.2012 р.

АФ «ПКФ Аудит-фінанси» внесено до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів на підставі Свідоцтва серії 
П № 000010 від 05.02.2013 року, чинне до 30.06.2016 р.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців 
28.09.2006 р. № 1 074 102 0000 019892. Ідентифікаційний код юридичної особи 34619277 .

Генеральний директор аудиторської фірми «ПКФ Аудит-фінанси»              І.О. Каштанова
Директор з аудиту банків аудиторської фірми «ПКФ Аудит-фінанси»  С.В. Білобловський
(сертифікат на право здійснення аудиту банків № 00072) 
13 березня 2013 року
8. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

25.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

www.artembank.com.ua в мережі 
Інтернет

24.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

9. Підпис
9.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
9.2. В.о.голови Правління ___________ Петрухнова М.В.
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М. П. 24.04.2013
(дата)

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«IНЖИНIРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «ВНIПIТРАНСГАЗ»

1.2. Організаційно-правова форма:
1.3. Місцезнаходження емітента: ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 20, М.КИЇВ, 

Печерський, 01023, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00158652
1.5. Міжміський код та телефон: 044, 286-10-59
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

А01 №301606

1.7. Дата державної реєстрації: 06.07.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

www.stockmarket.gov.ua

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 102934 71396
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11139 12957
Довгострокові фінансові інвестиції 200 300
Запаси 39769 10281
Сумарна дебіторська заборгованість 43268 44105
Грошові кошти та їх еквіваленти 4288 1706
Власний капітал 11341 25527
Статутний капітал 22 22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11294 21870
Довгострокові зобов’язання 37 627
Поточні зобов’язання 89042 45242
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0.72
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0.72
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2223000 2223000
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 11342 25352

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента.
Інформація про посадових осіб емітента 
голова правлiння — лось Вiктор Миколайович; серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт: СО, 589717, 10.02.2001, Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi; 
1951 року народження. Освіта: Вiнницький полiтехнiчний iнститут, факультет металорiзнi вер-
стати i iнструменти, технологiя машинобудування. Стаж керівної роботи (років): 15. Наймену-
вання підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ IВП ВНIПIТРАСГАЗ заступник голови 
правлiння. Посадова особа судимостей немає.

головний бухгалтер — Рожнов сергiй Володимирович; серія, номер, дата видачі та найме-
нування органу, який видав паспорт: СО, 495940, 26.12.2000, Залізничним РУ ГУ МВС України 
в м.Києві; 1961 року народження. Освіта: Київський державний унiверситет , факультет мате-

матика. Стаж керівної роботи (років): 14. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав: ТОВ «Вторсировина» головний бухгалтер. Посадова особа судимостей немає.

член Правління — Ємець Володимир Васильович; серія, номер, дата видачі та найменуван-
ня органу, який видав паспорт: СН, 552830, 19.09.1997, Харкiвським РУГУ України у м.Києвi; 
1955 року народження. Освіта: Київський полiтехнiчний iнститут, факультет хiмiчне машино-
будування. Стаж керівної роботи (років): 10. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав: ВАТ «IВП «ВНIПIТРАНСГАЗ», директор з виробництва. Посадова особа судимостей 
немає.

член Правління — сухiнiн Вiктор iллiч; серія, номер, дата видачі та найменування органу, 
який видав паспорт: СК, 409229, 10.12.1996, Києво-Святошинським РВ МВС України у м.Києвi; 
1955 року народження. Освіта: Київський iнститут народного господарства, факультет плану-
вання народного господарства. Стаж керівної роботи (років): 25. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав: Директор з виробництва ДТЕД. Посадова особа судимостей 
немає.

член Правління — iванюк Василь Олексiйович; серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт: СН, 143029, 28.05.1996, Днiпровським РУГУ МВС України у 
м. Києвi; 1950 року народження. Освіта: Київський полiтехнiчний iнститут, факультет машини 
i апарати хiмiчних виробництв. Стаж керівної роботи (років): 13. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав: ВАТ «IВП «ВНIПIТРАНСГАЗ», головний iнженер. Посадова 
особа судимостей немає.

член Правління — Кожевников сергiй Володимирович; серія, номер, дата видачі та най-
менування органу, який видав паспорт: КЕ, 912666, 30.12.1997, Київським РВ УМВС України в 
Одеськiй обл.; 1959 року народження. Освіта: Одеський iнститут народного господарства, фа-
культет економiки та планування матерiально-технiчного постачання. Стаж керівної роботи 
(років): 17. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ «Євротрансакцiя», 
фiнансовий директор. Посадова особа судимостей немає.

член Правління — Кушнєров сергій Іванович; серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт: СО, 922120, 14.02.2002, Подільським РУ ГУ МВС України в м.Киє-
ві; 1965 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 8. Найменування під-
приємства та попередня посада, яку займав: ВАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ», заступник директора 
департаменту НС. Посадова особа судимостей немає.

голова Наглядової ради — Мильніков сергій Олексійович; серія, номер, дата видачі та 
най менування органу, який видав паспорт: 67 04, 241385, 10.12.2003, МВМ-1 УВС м.Сургуту 
Ханти-Мансійського автономного округу Тюменської області; 1950 року народження. Освіта: 
вища, закінчив в 1973р. Харьківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Конструю-
вання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури. Диплом: Я № 886126 від 
13.06.1973р.. Стаж керівної роботи (років): 33. Найменування підприємства та попередня по-
сада, яку займав: заступник директора відокремленного підрозділу в м.Санкт-Петербург по 
системам управління в ЗАТ «Нафтастальконструкція». Є громадянином Російської Федерації. 
Посадова особа судимостей немає.

голова Ревізійної комісії — Маміна Юлія Рустемівна; серія, номер, дата видачі та наймену-
вання органу, який видав паспорт: 45 10, 527 205, 06.10.2010, відділенням по району Войков-
ський ОУФМС Росії по м.Москві в САО, код підрозділу 770-016; 1965 року народження. Освіта: 
вища, закінчила в 1987р. Уфимський нафтовий інститут за спеціальністю «Технологія основ-
ного органічного і нафтохімічного синтезу. Диплом Г-1 № 476048 від 16.06.1987. Стаж керів-
ної роботи (років): 15. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: заступ-
ник фінансового директора ЗАТ НПО «Тяжпромарматура». Є громадянкою Російської 
Федерації Посадова особа судимостей немає.

член Наглядової ради — Кузін Олександр Анатолійович; серія, номер, дата видачі та най-
менування органу, який видав паспорт: 70 03, 280613, 14.08.2003, Привокзальним РВВС 
м. Тули; 1982 року народження. Освіта: Вища, закінчив в 2004р. Московський державний уні-
верситет МВС РФ за спеціальністю юриспруденція.. Стаж керівної роботи (років): 4. Наймену-
вання підприємства та попередня посада, яку займав: Адвокат, член Московської міської філії 
№1 Міжрегіональної колегії адвокатів Тульської обласної адвокатської палати. Є громадяни-
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ном Російської Федерації. Посадова особа судимостей немає.
член Наглядової ради — Вонсович Ігор Валентинович; серія, номер, дата видачі та найме-

нування органу, який видав паспорт: 46 03, 998301, 15.01.2003, Селятинським селищним від-
діленням міліції Наро-Фомінського УВС Московської області; 1977 року народження. Освіта: 
Вища, закінчив в 1999р. Хмельницький інститут економіки та підприємництва за спеціальніс-
тю економіст, диплом: ЛА КМ № 000725 від 26.06.1999р.. Стаж керівної роботи (років): 6. 
Най менування підприємства та попередня посада, яку займав: ЗАТ НВП «Тяжпромарматура», 
заступник фінансового директора. Є громадянином Російської Федерації. Посадова особа су-
димостей немає.

член Ревізійної комісії — Андрейко Михайло Миколайович; серія, номер, дата видачі та 
найменування органу, який видав паспорт: 45 09, 868555, 07.11.2008, відділенням по району 
Мещанський ВУФМС Росії по м.Москва в ЦАО; 1963 року народження. Освіта: вища, закінчив 
в 1993 р. вищу юридичну заочну школу МВС РФ за спеціальністю правоведення. Стаж керівної 
роботи (років): 2. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ ТД 
«Привод-АЗТПА», заступник генерального директора з безпеки. 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 по-
садова особа емітента не має. 

Стаж керівної роботи (років) — 
Попередні посади: 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
член Ревізійної комісії — смірнова Юлія Миронівна; серія, номер, дата видачі та наймену-

вання органу, який видав паспорт: 45 07, 785324, 25.02.2005, паспортно-візове відділення ВВС 
району Коньково м.Москви; 1974 року народження. Освіта: вища, закінчила в 1997 р. Москов-
ський державний університет економіки, статистики і інформатики за спеціальністю «Інфор-
маційні системи в економіці. Диплом АВС № 0112136 від 13.06.1997р.. Стаж керівної роботи 
(років): 1. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: консультант-аналітик 
в управлінні корпоративного розвитку представництва комерційної компанії «КЛАРУС МЕ-
НЕДЖМЕНТ» ЛТД. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструк-
цією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачува-
лась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Стаж керівної роботи (років) -1 рік
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-

міру часток, паїв)
Юридичні особи:
ПЗНВІФ «гранд Прем'єр ТОВ «КУА «МТІР Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 33669793), 

місцезнаходження: Червоноармійська, 23-Б, оф.210, м.Київ, Печерський, м. Київ, Україна, 01601. 
Засновнику/учаснику належить 0.00013495277% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Компанiя «глумаро Трейдинг лТД,» (код за ЄДРПОУ 00205921), місцезнаходження: Акап-
ніті Білдінг, 5 поверх, офіс 5А 3027, Лімасол, Арх.Макаріу, III, 161, , Кiпр, 01033. Засновнику/
учаснику належить 76.59478182636% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВ «Трансгазінвест» (код за ЄДРПОУ 32855720), місцезнаходження: Кудрявський узвіз, 
1, Київ, Шевченківський, м. Київ, Україна, 04050. Засновнику/учаснику належить 
0.00004498426% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Energy Standart Projects (код за ЄДРПОУ 00240842), місцезнаходження: Nafpliou, 15, 2nd 
floor, P.C., 3025, Limassol, д/н, , Кіпр, д/н. Засновнику/учаснику належить 7.80157444894% від 
загальної кількості акцій (часток, паїв).

Фізичні особи:
Фiзичнi особи-акцiонери 643 чол.; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який 

видав паспорт паспорт: д/н, д/н, , д/н. Засновнику/учаснику належить 15.60346378767% від 
загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 15.10.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 

506/10/1/10, орган, що зареєстрував випуск — Територіальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та 
Київській обл., код цінного папера — UA4000096408, тип цінного папера — , форма існування та 
форма випуску — Документарні іменні, номінальною вартістю 0.01 грн. у кількості 2223000 штук, 
загальною номінальною вартістю 22230 грн., що складає 100% у статутному капіталі. На 
внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась, фактiв 
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.

Процентні облігації
Випуск зареєстровано 23.04.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 00, 

орган, що зареєстрував випуск — 00, номінальною вартістю 0 грн. у кількості 0 штук, форма 
існування та форма випуску — Документарні іменні, загальною номінальною вартістю 0 грн. 
Процентна ставка за облігаціями складає 0%. Термін виплати процентів — д/н. Дата погашен-
ня облігацій — 01.01.1900 року. Облiгацiї Товариством не випускались

Дисконтні облігації 
Випуск зареєстровано 23.04.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 0, орган, 

що зареєстрував випуск — 0, номінальною вартістю — 0 грн. у кількості 0 штук у випуску, загаль-
ною номінальною вартістю 0 грн. Форма існування та форма випуску — Документарні іменні. 
Дата погашення облігацій — 23.04.2009 року. Дисконтнi облiгацiї Товариством не випускались

Цільові (безпроцентні) облігації
Випуск зареєстровано 23.04.2009 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 0, ор-

ган, що зареєстрував випуск — 0, номінальною вартістю — 0 грн. у кількості 0 штук у випуску, 
загальною номінальною вартістю 0 грн. Форма існування та форма випуску — Документарні 
іменні. Випуск здійснено під 0. Дата погашення облігацій — 01.01.1900 року. Облiгацiї Товари-
ством не випускались

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) 
(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

року зареєстровано випуск обсягом грн., з яких на звітну дату розміщено на суму грн. 
Умови обігу та погашення: . 

Інформація про похідні цінні папери
Випуск зареєстровано року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — , вид похідних 

цінних паперів — , різновид похідних цінних паперів — , серія — . Строк розміщення — , 
строком дії — , терміном виконання . Всього у випуску штук. Обсяг випуску становить грн. 

Базовий актив має наступні характеристики: . Цінні папери не включені до лістингу на _-_ 
фондовій біржі.

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

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни особи, яка веде 
облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі. Вказуються найменуван-
ня та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано договір на ведення реє-
стру власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ре-
єстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказуються дата прийняття рішення про 
передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів, орган, що прийняв рішення, та 
причини прийняття цього рішення. Зазначаються дата і номер розірваного та укладеного до-
говору, дата і номер акта прийому-передачі системи реєстру.

Найменування реєстратора — (код за ЄДРПОУ — ), організаційно-правова форма: . Міс-
цезнаходження: , , , , . Реєстратор має ліцензію на цей вид діяльності , що видана: року. Кон-
тактний телефон: , факс: . Основний вид діяльності: . 

6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент акціонерне товариство)
Зазначається про проведення або непроведення загальних та позачергових зборів та у 

разі їх непроведення вказуються причини. У разі, якщо загальні та позачергові збори склика-
лись, але з будь-яких причин не відбулись, емітент має розкрити причини.

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 25.04.2012 року. Кворум зборів: 
84.1887% до загальної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та членів лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ».
8. Внесення змін в Статут Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
9. Внесення змін в положення про органи Товариства, інші внутрішні положення Товари-

ства та затвердження їх в новій редакції.
--- *** ---
7. Інформація про дивіденди 
Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивіден-

дів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплату диві-
дендів не приймалось, про це зазначається та таблиця не заповнюється.

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, 
грн.

200 0 200 0

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн.

0.089 0 0.089 0

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів

26.04.2012 26.04.2012 29.04.2011 29.04.2011

Дата виплати дивідендів 01.08.2012 01.08.2012 01.06.2011 01.06.2011
Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по простих акцiях (за звiтний перiод): 
Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по привiлейованих акцiях (за звiтний перiод): 
Дата початку виплати дивiдендiв (за звiтний перiод): 01.08.2012
Дата закiнчення виплати дивiдендiв:

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі-

тента:
Товариство з обмеженою відповідальністю «АбК-Аудит» (код за ЄДРПОУ — 24744403), 

організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Місцезнаходження: 
Балтійский провулок, 20, м.КИЇВ, Шевченківський, м. Київ, 01054. Аудитор має ліцензію на цей 
вид діяльності №1756, що видана: Аудиторська палата України 30.11.2010 року. Контакт ний те-
лефон: 067 500-12-56, факс: 044 253-74-08. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa 
фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Надає аудиторськi послуги емiтенту

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Висновок
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Під-

става для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в 
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Інжинірінгово-
виробниче підприємство «ВНІПІТРАНСГАЗ» станом на 31 грудня 2012 року та його фінансові 
результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

23.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

www.stockmarket.gov.ua в мережі 
Інтернет

23.04.2012
(адреса сторінки) (дата)

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. голова правлiння лось Вiктор Миколайович
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М. П. 23.04.2013
(дата)
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Гедеон Рiхтер УА»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента Київська, Києво-Святошинський, 08133, м.Вишневе,
вул.В.Чорновола, буд 2а
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01977731
1.5. Міжміський код та телефон емітента 0459855268
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента А 01 №143353
1.7. Дата державної реєстрації 20.06.2009
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації http://01977731.smida.gov.ua/
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 51668 50676
Основні засоби (за залишковою вартістю) 35075 36145
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 355 424
Сумарна дебіторська заборгованість 1119 458
Грошові кошти та їх еквіваленти 1713 642
Власний капітал 49786 50510
Статутний капітал 49596 49596
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2436 -1712
Довгострокові зобов’язання 1805 54
Поточні зобов’язання 77 112
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,108 -0,145
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,108 -0,145
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7198236 7198236
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 49786 50510

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента. Органами управління емітента є: Загальні 

збори акціонерів, Наглядова рада, Правління Товариства.
Інформація про посадових осіб емітента.

Посада П.І.б
Голова Наглядової ради Ласло Ковач
Член Наглядової ради Беатта Талігаш
Член Наглядової ради Тиборне Мадьяр
Член Наглядової ради Iштван Якубович
Член Наглядової ради Каталiн Фехер
Член Наглядової ради Андреа Вiнце
Член Наглядової ради Кароль Попп
Голова Правління– Генеральний директор Середа Наталія Федорівна
Член Правління Кирпич Ніна Миколаївна
Член Правління Островецька Тамара Василівна
Член Правління Реведчук Оксана Володимирівна
Член Правління Посний Сергій Володимирович
Голова Ревізійної комісії Ференц Хіріпі

Посадові особи емітента судимостей за злочини проти власності, службові та господар-
ські злочини не мають.

Інформація про засновників емітента.
Засновником публічного акціонерного товариства «Гедеон Ріхтер УА» є Регіональне відді-

лення ФДМУ по Київській області. Державна частка (частка засновника) у статутному капіталі 
Товариства станом на 31.12.2012 року відсутня. 

4. Інформація про цінні папери емітента
Дата 

реєстрації 
випуску

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

вмпуску

Тип цінного 
паперу

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість 

(грн.)

Кількість 
акцій

27.07.1994 43/1-97 Іменні прості Документарна 0,25 904162
30.08.1999 686/10/1/99 Іменні прості Документарна 0,25 904162
01.04.2004 170/1/04 Іменні прості Документарна 6,89 904162
08.02.2005 76/1/05 Іменні прості Документарна 6,89 5383236
14.07.2009 208/1/09 Іменні прості Документарна 6,89 7198236
27.04.2010 119/1/10 Іменні прості Бездокументар-

на 
6,89 7198236

Усі акції Товариства розміщено. лістингу/де лістингу акцій емітента на фондових біржах 
не було. За рiшенням Котирувальної комiсiї Української фондової бiржi акцiї Товариства 
включенi до бiржового списку УФб за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв

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

На виконання рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.99 було змінено реєстратора 
ЗАТ «Слав’янський будинок» (код ЄДРПОУ 23156147, договір №17/Е-СДР від 01.07.1997 року) 
та укладено договір №18-Р від 28 травня 1999 року з Акціонерною Інвестиційно-Фінансовою 
компанією «Укрпривінвест» (Код ЄДРПОУ 21561286). Передачу документів, складаючих сис-
тему реєстру, було здійснено відповідно до Акту приймання-передачі від 02.06.1999 №б/н. 
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 березня 2010 року було переведено випуск 
акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 
Депозитарiєм ,який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо якого прийнято рiшення про 

дематерiалiзацi, було обрано Нацiональний депозитарiй України (код ЄДРПОУ 30370711) . Об-
слуговування емiсiї цiнних паперiв здiйснюється вiдповiдно до Договору № Е-277 вiд 20 травня 
2010 року. 21 червня 2010 здiйснено прймання-передачу реєсру власникiв акцiй вiд реєстрато-
ра до зберiгача. Зберiгачем, у якого емiтент вiдкрив рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, 
було обрано Публiчне акцiонерне товариство «ОТП БАНК»(код ЄДРПОУ 21685166) Обслугову-
вання емiтента здiйснюється вiдповiдно до Договору № ДЕМ -3 вiд 03 червня 2010 року.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів чергові позачергові

X
Дата проведення 05.04.2012
Кворум зборів 98,594%

7. Інформація про дивіденди
Згiдно даних фiнансової звiтностi у Товариства є непокритi збитки минулих перiодiв. За-

гальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 05 квiтня 2012 року за результатами дiяльностi у 
2011 роцi та Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 18 квiтня 2013 року за результата-
ми дiяльностi у 2012 роцi, було вирiшено фонд дивiдендiв не створювати i дивiденди не ви-
плачувати

8. Інформація щодо аудиторського висновку
1.Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Приватне підприємство «Аудиторська фірма 
«УКРФІНАНСАУДИТ». 

Код ЄДРПОУ 24089565 
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
Реєстраційні дані: ПП Аудиторська фірма «Укрфінансаудит».

Зареєстроване Печерською районною  
в м. Києві державною адміністрацією 
30.05.1996р. Свідоцтво  
№ 1 070 120 0000 004669 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення 
в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які 
надають аудиторські послуги 

Свідоцтво N 1610 видане Аудиторською 
Палатою України 30.03.2001р. за рішенням 
№ 100 та продовжене до 27.01.2016р., 
рішення АПУ № 227/3.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення 
до Реєстру аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ, що 
надають послуги на ринку цінних паперів, 
видане рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (лише для 
фінансових установ, що здійснюють 
діяльність на ринку цінних паперів) 

Свідоцтво АБ N 000811 видане рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку N 001283 від  
10.10.2008 р., чинне до 27.01.2016 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення 
до Реєстру аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ, 
видане рішенням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг 
України

Свідоцтво серія А N 001283 видане 
розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг 
України N 6605 від 28.12.2006 р., та 
продовжене до 16.05.2015р. розпорядження 
№ 468 від 10.06.2010р.

Керівник Збожинський Володимир Петрович 
Інформація про аудиторів Сертифікат аудитора серії А № 000967 

виданий Аудиторською Палатою України, 
рішення № 45 від 16.05.1996р., та 
продовжений до 16 травня 2015 року, 
рішення Аудиторської палати України 
№ 214/3 від 29.04.2010р.
Руденко Любов Миколаївна
Сертифікат аудитора серії А № 000185 
виданий Аудиторською Палатою України, 
рішення № 11 від 27.01.1994р., та 
продовжений до 27 січня 2018 року, 
рішення Аудиторської палати України 
№ 261/2 від 29.11.2012р.

Контактний телефон (044) 227-19-00 

2. Обсяг перевірки
Обсяг перевірки встановлюється відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в Україні в якості 
Національних стандартів аудиту (Рішення АПУ № 229/7 від 31.03.2011р.), зокрема МСА 700 
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 800 «Особливі мір-
кування — аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеці-
ального призначення», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», а та-
кож МСА — 720, 240. Враховано вимоги Закону України «Про аудиторську діяльність» від 
22.04.1993 р. № 3125-ХІІ, з внесеними змінами та доповненнями, Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ, з внесеними 
змінами та доповненнями. 

- Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів 
(крім емітентів облігацій місцевої позики), які затверджені Рішенням ДКЦПФР 29.09.2011 
N 1360, та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.11. 2011 р. за N 1358/20096;

- Роз’яснення від 03.04.2012р., затверджені рішенням № 3 НКЦПФР «Про порядок засто-
сування Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних папе-
рів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Комісії від 29.09.2011 
N 1360».

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використан-
ням викладеної у примітці 2 (п.2.1.) до фінансової звітності концептуальної основи спеціаль-
ного призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 
«Перше застосування МСФЗ».

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «гЕДЕОН РiХТЕР УА»
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Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде 
використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звіт-
ності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроб-
лені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої 
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

3.Висловлення думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Звертаємо увагу на те, що фінансова звітність Товариства складено за формами встанов-

леними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», П(С)БО 3 «Звіт про 
фінансові результати» , П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», П(С)БО 5 «Звіт про власний 
капітал», які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87, та при-
міток, з урахуванням норм міжнародних стандартів фінансової звітності які застосовуються на 
початковій стадії підготовки цієї звітності щодо звітних періодів, які закінчуються 31.12.2012р.

Товариство станом на 31.12.2012р. знаходиться у стані переходу на МСФЗ, і ця обставина 
дає підстави для ствердження про те, що показники фінансової звітності на 31.12.2012 р. не в 
повній мірі відповідають вимогам МСФЗ станом на кінець періоду, за який вперше складати-
меться фінансова звітність за МСФЗ — 31.12.2013р.

Умовно-позитивна думка аудитора
На нашу думку, попередня фінансова звітність ПАТ «Гедеон Ріхтер УА» станом на 

31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, за винятком питання, про яке йдеться 
у попередньому параграфі, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної 

основи спеціального призначення, описаної в примітці 2, п.2.1. до фінансового звіту ПАТ за 
2012 рік, 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.

Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства «Гедеон Ріхтер УА» 
було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попе-
редня фінансова звітність ПАТ «Гедеон Ріхтер УА» може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) може бути представлено відпо-
відним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії –22.04.2013 року.

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. генеральний директор середа Наталiя Федорiвна

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2013

(дата)

місцезнаходження якого: Україна, 65023, м. Одеса, вул. садова,3
Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 

ВАТ «Одесаобленерго», що відбудуться 30 травня 2013 року о 10 годині 00 хвилин за 
адресою: м. Одеса, вул. Миколи боровського, 28 «б», 4-й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 08 години 45 хвилин до 09 години 
45 хвилин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів — 
паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, 
буде складено станом на 24 годину 26 травня 2013 року. 

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів 

ВАТ «Одесаобленерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціо-
нерів ВАТ «Одесаобленерго».

2. Про підтвердження рішення уповноваженого органу щодо затвердження ре-
зультатів та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій ВАТ «Оде-
саобленерго».

3. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства 
щодо прийняття необхідних рішень та здійснення відповідних дій по розміщенню 
акцій та збільшенню статутного фонду.

4. Про внесення змін до Статуту ВАТ «Одесаобленерго».
5. Про внесення змін до внутрішніх положень та документів ВАТ «Одесаобл-

енерго».

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного 
позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ВАТ «Одесаобле-
нерго» — м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б», 3-й поверх, кімната 307, у ро-
бочі дні (понеділок — п’ятниця), робочий час (з 8.00 до 17.00, перерва з 12.12 до 
13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами –директор фінансовий Стрюченко О.М.

Телефони для довідок: (048) 705-21-56, 705-20-56.

Правління ВАТ «Одесаобленерго» 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЕНЕРгОПОсТАчАлЬНА КОМПАНІЯ ОДЕсАОблЕНЕРгО»

ПРАТ «АгРОФІРМА «МРІЯ»
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
Приватне акцiонерне товариство «Агрофiрма «Мрiя»
2. Код за ЄДРПОУ емітента
04528034
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію.
Річна інформація емітента мережі Інтернет розміщена на власній 

сторінці www.mriya.agrofirma.org.ua

РІчНА 
ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

ПРИВАТНОгО АКЦІОНЕРНОгО ТОВАРИсТВА 
«сТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«АРсЕНАл».

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Арсенал»

2. Код за ЄДРПОУ: 33946038

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію:

33946038.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ДОлИНААВТО»
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: Приватне акціонерне товариство 
«Долинаавто»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 03117004
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію dolynaavto.nethouse.ua 

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ВОлИНсЬКА ФiРМА «ОДЯг»

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 «Волин-
ська фiрма «Одяг»

2. Код за ЄДРПОУ емітента — 01554158

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію — 01554158.infosite.com.ua
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
ТРАНсПОРТНО-ЕКсПЕДИЦІЙНИЙ КОМбІНАТ 

«ЗАХІДУКРТРАНс»
(місцезнаходження:82100 Львівська обл.,м.Дрогобич вул.П.Орлика,22)

код за ЄДРПОУ: 13825481
повідомляє що «25» травня 2013 року об 11.00

за адресою:львівська обл.,м.Дрогобич вул.П.Орлика,22 , в приміщенні Товариства
відбудуться загальні збори акціонерів

Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Об-

рання та затвердження складу Лічильної комісії. Обрання голови та секретаря Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження звіту Правлння про результати фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ за 2012 рік. 

3. Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 2012р. 
4. Затвердження звіту Ревізора (Ревізійної комісії) про діяльність Товариства в 

2012  році. 
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік за наслідками звітів 

Правління , Наглядової Ради та Ревізора (Ревізійної комісії). 
6. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2012 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ ТЕК «За-

хідукртранс» протягом наступного календарного року.
Основні показники

 фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис.грн) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 118909 78934
Основні засоби 78479 40364
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 3223 2151
Сумарна дебіторська заборгованість 36234 35462
Грошові кошти та їх еквіваленти 965 960
Нерозподілений прибуток 63485 46691
Власний капітал 
Статутний капітал 15600 15600
Довгострокові зобов’язання 8234 2258
Поточні зобов’язання 30958 13753
Чистий прибуток (збиток) 16794 30279
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 348 289

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом 
на 24 годину 21.05.2013 року.З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних 
зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за адресою: Львівська обл.,м.Дрогобич 
вул.П.Орлика,22, в приміщенні Товариства в робочий час.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу 
акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у 
зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися з 10.00 до 
10.50 у день та за місцем проведення зборів. 

генеральний директор ПрАТ ТЕК «Західукртранс»  Павець Я.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ДРОгОбИЦЬКЕ АТП 24655»

(місцезнаходження:
82100 Львівська обл.,м.Дрогобич вул.П.Орлика,22)код за ЄДРПОУ: 03117659 

повідомляє що «25» травня 2013 року об 11.00
за адресою: львівська обл.,м.Дрогобич вул..П.Орлика,22, в приміщенні Товариства

відбудуться загальні збори акціонерів
Порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Об-
рання та затвердження складу лічильної комісії. Обрання голови та секретаря Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження звіту Правлння про результати фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ за 2012 рік. 

3. Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 2012р. 
4. Затвердження звіту Ревізора (Ревізійної комісії) про діяльність Товариства в 2011 

році. 
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік за наслідками звітів 

Правління , Наглядової Ради та Ревізора (Ревізійної комісії). 
6. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2012 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Дрого-

бицьке АТП 24655» протягом наступного календарного року.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн) 
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 7843 7881
Основні засоби 3747 3478
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 281 184
Сумарна дебіторська заборгованість 761 1208
Грошові кошти та їх еквіваленти 72 32
Нерозподілений прибуток 441 1041
Власний капітал 
Статутний капітал 2907 2907
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 2801 2240
Чистий прибуток (збиток) (601) 266
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
 періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

50 41

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом 
на 24 годину 21.05.2013 року. матеріалами, що стосуються порядку денного загальних збо-
рів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за адресою: 82100, Львівська обл., м.Дро-
гобич, П.Орлика, 22, в приміщенні Товариства в робочий час.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу 
акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у 
зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися з 10.00 до 
10.50 у день та за місцем проведення зборів. 

генеральний директор ПрАТ «Дрогобицьке АТП 24655»  Павець Я.М.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«КОМсОМОлЬсЬКЕ РУДОУПРАВлiННЯ»

 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 ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«КОМсОМОлЬсЬКЕ РУДОУПРАВлiННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 00191827

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
який розміщено регулярну річну 
інформацію 

kru.metinvestholding.com/ru

генеральний директор ____________  Поляков Юрiй семенович

ТЕлЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   
(044) 586-43-94

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента : ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «ДНiПРОДЗЕРЖИНсЬКА ТЕПлОЕлЕКТРОЦЕНТРАлЬ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента : Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 00130820
1.4. Місцезнаходження емітента : Україна, Дніпропетровська обл., Заводський р-н, 
м. Днiпродзержинськ, вул. Радянська, буд. 2, 51925
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : (05692)-3-74-08, (05692)-3-74-07
1.6. Електронна поштова адреса емітента : ddtec@atlas.dp.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації : ddtec.pat.ua
1.8. Вид особливої інформації: зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсо-

тків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

Згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України №713 вiд 06.08.12р. «Про передачу Фондовi 
державного майна пакетiв акцiй публiчних акцiонерних товариств» 100% акцiй Публічного 
акціонерного товариства «Днiпродзержинська теплоелектроцентраль» передано з 
08.08.2012р. з Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до Фонду державного 
майна України для подальшої їх приватизацiї.

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. голова правління ______________

(підпис) 
Д.М.Красковський

(ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 15.04.13.

(дата) 
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ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО КОМЕРЦІЙНИЙ бАНК «ТК КРЕДИТ»
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Черговими річними Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ТК КРЕДИТ» (далі по тексту – АТ КБ «ТК КРЕДИТ», Банк) відповідно 
до вимог чинного законодавства України та Статуту Банку прийнято рішення (Протокол № 56 
Загальних зборів акціонерів АТ КБ «ТК КРЕДИТ» від 22.04.2013) щодо зміни складу посадо-
вих осіб АТ КБ «ТК КРЕДИТ», а саме:

1. Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» у 
зв’язку з обранням нового складу Спостережної ради Банку:

• Голова Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Райтбург Юрій Григорович (дозвіл на 
розкриття паспортних даних не надав). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕДИТ» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебу-
вав з 20.01.2004 р.;

• член Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Король Володимир Миколайович (дозвіл 
на розкриття паспортних даних не надав). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕДИТ» 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді пере-
бував з 22.04.2003 р.;

• член Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Осадчий Олександр Володимирович (до-
звіл на розкриття паспортних даних не надав). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕ-
ДИТ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді 
перебував з 20.01.2004 р.;

• член Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Аврамов Іван Іванович (дозвіл на роз-
криття паспортних даних не надав). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕДИТ» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебу-
вав з 20.01.2004 р.;

• член Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Попов Дмитро Анатолійович (дозвіл на 
розкриття паспортних даних не надав). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕДИТ» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебу-
вав з 20.01.2004 р.;

• член Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Недава Олег Анатолійович (дозвіл на 
розкриття паспортних даних не надав). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕДИТ» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебу-
вав з 20.01.2004 р.;

• член Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Уманець Юрій Олександрович (дозвіл на 
розкриття паспортних даних не надав). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕДИТ» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебу-
вав з 20.01.2004 р.

2. Затвердити (призначити) зі строком повноважень на п’ять років наступний склад Спо-
стережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ»:

• Голова Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Райтбург Юрій Григорович (дозвіл на 
розкриття паспортних даних не надав). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕДИТ» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обі-
ймала посадова особа: Голова Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ»; Голова Правління АТ 
«РОДОВІД БАНК»;

• член Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Аврамов Іван Іванович (дозвіл на роз-
криття паспортних даних не надав). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕДИТ» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обі-
ймала посадова особа: Президент ЗАТ «ЗВНКІФ «Нові технології»;

• член Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Березовська Зоя Михайлівна (дозвіл 
на розкриття паспортних даних не надала). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК 
КРЕДИТ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посади, які обіймала посадова особа: бухгалтер ТОВ «ТК «Інтал», директор ТОВ «Гранд 
Вір»;

• член Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Недава Олег Анатолійович (дозвіл на 
розкриття паспортних даних не надав). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕДИТ» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обі-
ймала посадова особа: Директор із зовнішньоекономічних зв’язків ТОВ «Об’єднана вантажно-
транспортна компанія», Директор із зовнішньоекономічних зв’язків ТОВ «Карпатибудін-
вест»;

• член Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Осадчий Олександр Володимирович (до-
звіл на розкриття паспортних даних не надав). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕ-
ДИТ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які 
обіймала посадова особа: Директор ДП «ВО «Київприлад»;

• член Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Попов Дмитро Анатолійович (дозвіл на 
розкриття паспортних даних не надав). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕДИТ» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обі-
ймала посадова особа: Директор ПП «Фірма «РОДОН»;

• член Спостережної ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Уманець Юрій Олександрович (дозвіл на 
розкриття паспортних даних не надав). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕДИТ» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обі-
ймала посадова особа: Директор ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія».

3. Припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії АТ КБ «ТК КРЕДИТ» у 
зв’язку з обранням нового складу Ревізійної комісії Банку:

• Голова Ревізійної комісії АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Тищук Оксана Янушівна (дозвіл на роз-
криття паспортних даних не надала). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕДИТ» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебу-
вала з 01.11.2010 р.;

• член Ревізійної комісії АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Жежерун Олександр Петрович (дозвіл на 
розкриття паспортних даних не надав). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕДИТ» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебу-
вав з 11.04.2008 р.

4. Затвердити (призначити) наступний склад Ревізійної комісії АТ КБ «ТК КРЕДИТ»:
• Голова Ревізійної комісії АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Тищук Оксана Янушівна (дозвіл на роз-

криття паспортних даних не надала). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕДИТ» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обі-
ймала посадова особа: начальник відділу внутрішнього аудиту ПАТ «Західінкомбанк». Обрана 
на посаду на строк вiдповiдно до Статуту Банку;

• член Ревізійної комісії АТ КБ «ТК КРЕДИТ» – Калітка Олена Вікторівна (дозвіл на роз-
криття паспортних даних не надала). Часткою у статутному капіталі АТ КБ «ТК КРЕДИТ» не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обі-
ймала посадова особа: економіст відділу внутрішнього аудиту ПАТ «Західінкомбанк». Обрана 
на посаду на строк вiдповiдно до Статуту Банку.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

голова Правління АТ Кб «ТК КРЕДИТ»  Юречко Надія Феліксівна

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
КОМЕРЦІЙНИЙ бАНК «ТК КРЕДИТ» 

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ПТАХОФАбРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ»

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 Публічне акціонерне товариство 

«Птахофабрика «Перше Травня»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00851426
1.4. Місцезнаходження емітента 19603, Черкаська область, Черкаський 

район, с. Хутори, вул. Центральна, 2 
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0472) 30-52-42 , 30-52-42

1.6. Електронна поштова адреса емітента secretar_ptravnya@avangard.co.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.pershetravnyapf.pat.ua 

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2.Текст повідомлення
2.1. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 22.04.2013 року) 

звільнено 22.04.2013 директора Товариства Яценка Володимира Івановича (паспорт: НС №928819, 
виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській обл. від 19.01.2001) на підставі заяви від 
06.04.2013. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за посадо-
ві та корисливі злочини не має. Особа перебувала на посаді з 27.02.2013 по 22.04.2013.

2.2. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 22.04.2013 
року) призначено 23.04.2013 директора Товариства за сумісництвом Петричка Євгена Михай-
ловича (паспорт СС 162499 виданий, Снятинським РВ МУВС в Івано-Франківській обл. 
12.09.1996 р.) на підставі заяви від 22.04.2013. Особа призначена на посаду на невизначений 
термін. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за посадо-
ві та корисливі злочини не має. Посади які обіймала: директор Товариства.

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. Найменування посади.
Директор  ____________  Є.М. Петричка
 М.П
  22.04.2013
  дата

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВА ЛIНIЯ» 

2. Код за ЄДРПОУ емітента 30728887

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну 
інформацію

nl.emitent.in.ua

генеральний директор  Є.М. баранов

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«НОВА лiНiЯ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості 

1.1. Приватне акціонерне товариство «Україна Футбол Інтернешнл»
1.2.акціонерне товариство
1.3.юридична адреса: 01021 м. Київ, Кловський узвіз, 10
1.4. ЄДРПОУ 20030799
1.5. тел.+38 044 521 05 12
1.6. Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 769934 видане Печерською район-

ною в м. Києві державною адміністрацією
1.7. Дата державної реєстрації 25.02.1994р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації – www.ufi.com.ua 
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(тис.грн.) 

 Найменування показника  Період 
звітний попередній

Усього активів  3585  16698 
Основні засоби (за залишковою вартістю)  528  860 
Довгострокові фінансові інвестиції  -  - 
Запаси  39  39 
Сумарна дебіторська заборгованість  2670  13563 
Грошові кошти та їх еквіваленти  39  305 
Власний капітал  (1324)  (1496) 
Статутний капітал  25  25 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1551)  (1538) 
Довгострокові зобов'язання  -  - 
Поточні зобов'язання  4909  18194 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0  (53)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну  0  (53) 
просту акцію (грн.) 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  100  100 
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 (1324)  (1496) 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Органами управління Товариства є : Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства, 

Наглядова рада, Правління - виконавчий орган, Ревізор. 
Голова Наглядової ради – Мороз Тарас Вікторович,
Члени наглядової ради: Бондарев Максим Валентинович,
Черкасова Ольга Михайлівна. 
Склад правління: голова правління –Лашкул Володимир Григорович, має право без 

довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi, представляти iнтереси Товариства,вчиняти 
правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження. 

Стаж керiвної роботи у Товариствi - 19 рокiв;
члени правління – Шкреба Олег Валерійович, має право за довiренiстю дiяти вiд iменi 

Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi То-
вариства, видавати накази та давати розпорядження; 

Лєщенко Олена Григорівна, функції - ведення органiзацiйних та фiнансових питань.
Головний бухгалтер – Кошова Ірина Миколаївна.
Ревізор Товариства – Грибанова Оксана Василівна.
Засновники товариства: ВСГО «Федерацiя футболу України» – 41% акцій;
Компанія «Трейд енд Спорт Промоушн» – 59% акцій.
4. Інформація про цінні папери емітента 
Вид цінних паперів – акції;
Тип та форма випуску цінних паперів – прості іменні;
Загальна кількість – 100 шт.
Свідоцтво про реєстрацію цінних паперів: №525/10/1/10 від 21.10.2010р. видане Терито-

ріальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та 
Київській обл.

Форма існування цінних паперів – бездокументарна.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав 
власності на цінні папери емітента 
у депозитарній системі України 
Випадків зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери, не було. 
6. Інформація про загальні збори 
Загальні чергові збори проведені 28 квітня 2012 року.
Загальні позачергові збори проведені 27 серпня 2012 року. 
7. Інформація про дивіденди
Рішення щодо виплати дивідендів за результатами діяльності в 2010 та 2011 роках не 

приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку 
Аудиторська перевірка Товариства здійснена ТОВ «Аудиторська фірма «М.А.С. Аудит», 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською 
палатою України №0957 від 26.01.2001р.

Місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, №18/14,корпус 1,оф.5, тел. 
(044)531-94-62. 

Загальний висновок аудиторської фірми: фінансова звітність ПрАТ «Україна Футбол Ін-
тернешнл» відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства 
станом на 31 грудня 2012 року, а також фінансові результати,власний капітал та рух грошо-
вих коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку України.

Не існує подій або умов та відповідних ділових ризиків, що можуть поставити під сумнів 
здатність ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі.

9. Повний текст річної інформації буде розміщений у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 26 квітня 2013 року.

У мережі Інтернет річна інформація буде розміщена 26.04.2013р. за адресою 
www.ufi.com.ua 

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. генеральний директор ___________________________ 
 (підпис)  (Шкреба О. В.) 
   М.П.   24 квітня 2013р.
              (дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «УКРАЇНА ФУТбОл ІНТЕРНЕШНл»

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «гРІН бАНК» (13550848) по-
відомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 28 травня 2013 року о 
12-00 за адресою: 03040, м. Київ, вул. стельмаха, 10-А 

Порядок денний
1. Обрання Голови та членів Лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акці-

онерів.
2. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Грін Банк».
3. Обрання Голови Спостережної Ради ПАТ «Грін Банк».
4. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Грін Банк».
5. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Грін Банк».

6. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «Грін Банк».
7. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Грін Банк».
Початок реєстрації 28 травня 2013 року з 11-00 до 11-55 год. Дата складання переліку 

акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину 22 травня 2013 року. 
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, що посвідчує особу) та 
ідентифікаційний код, представники акціонерів – паспорт та доручення оформлене згідно з 
чинним законодавством.Для ознайомлення з проектами документів звертатись в приймаль-
ню Банку (контактна особа Крюкова І. В.).Довідки за телефонами: (044) 257- 43-23, 
(044)  257-03-03. 

голова Правління  Н.А. Пінчук 

ПОВІДОМлЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОсОблИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента:

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
АКЦІОНЕРНИЙ бАНК «ПОРТО-ФРАНКО» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13881479
1.4. Місцезнаходження емітента: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська,10
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0482) 34-90-63, (0482) 34-90-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента: silkin@porto-franco.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.porto-franco.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 поса-
дових осіб емітента.

2. Текст повідомлення 
Звільнити Голову Правління АБ «ПОРТО-ФРАНКО» – Ганусіна Станіслава Леонідовича, 

паспорт ** (згоду на розкриття паспортних даних особа не надала) за згодою сторін, на під-

ставі наданої заяви, керуючись Статутом АБ «ПОРТО-ФРАНКО», відповідно до статті 39 За-
кону України «Про банки і банківську діяльність», статті 61 Закону України «Про акціонерні 
товариства». Надати щорічну відпустку з 25 квітня по 05 червня 2013 року з подальшим 
звільненням (23.04.2013 – дата прийняття рішення Наглядовою радою АБ «ПОРТО-ФРАНКО», 
протокол № 40 від 23.04.2013). Частка, якою володіє в статутному капіталі – 0,875%. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на цій посаді – 5 років. Обґрунтування змін – заява, надана особою.

На період відпустки Голови Правління АБ «ПОРТО-ФРАНКО» – Ганусіна Станіслава Леоні-
довича, призначити Тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правління АБ «ПОРТО-
ФРАНКО» - Заступника Голови Правління АБ «ПОРТО-ФРАНКО» Токарчук Олену Леонідівну, 
паспорт ** (згоду на розкриття паспортних даних особа не надала), з правом підписання на-
казів по особовому складу, у тому числі про прийом на роботу і звільнення. Призначена з 
25.04.2013р. за згодою сторін на підставі рішення Наглядової ради АБ «ПОРТО-ФРАНКО» 
(дата прийняття рішення 23.04.2013, протокол №40 від 23.04.2013). Частка, якою володіє в 
статутному капіталі – 0,367%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – Заступник Голови Правління.

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

домленні.
Заступник голови Правління Аб «ПОРТО-ФРАНКО» Токарчук О.л. «24» квітня 2013 р.
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Гiпроцивiльпромбуд»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента: 01601, м.Київ, вул.Гоголiвська, б.22-24
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02497697
1.5. Міжміський код та телефон: 044 486-69-08
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ №261185
1.7. Дата державної реєстрації: 29.12.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.projects.com.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 21021 21162
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3958 6226
Довгострокові фінансові інвестиції 86 52
Запаси 171 408
Сумарна дебіторська заборгованість 2573 1628
Грошові кошти та їх еквіваленти 9096 10192
Власний капітал 17685 17262
Статутний капітал 2528 2528
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3603 3415
Довгострокові зобов’язання 1295 17
Поточні зобов’язання 1843 3731
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 11,895230 15,336240
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

11,895230 15,336240

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 33711 33711
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 17685 17262

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: Управління Товариством здійснюють: загальні збори акціонерів - ви-

щий орган Товариства, Наглядова рада, правління Товариства та Ревізійна комісія. Кожен 
орган управління уповноважений приймати рішення на своєму відповідному рівні, залежно 
від кола повноважень наданих Статутом Товариства та визначених чинним законодавством 
України. 

Посадові особи: Голова Правління Антонюк Павло Дмитрович, Член Правління - головний 
бухгалтер Симонова Людмила Володимирівна, Член Правління Пан Андрій Опанасович, Член 
Правління Цвєтков Анатолій Васильович, Член Правління Циганенко Микола Васильович, 
Член Правління Черфас Борис Захарович, Член Правління Чуйков Михайло Сергійович, Член 
Правління Ларін Дмитро Миколайович, Член Правління Булаш Олексій Дмитрович, Голова 
Наглядової ради Добровінський Сергій Ремілович, Член Наглядової ради Ридван Олег Олек-
сандрович, Член Наглядової ради Гвоздецька Ганна Іванівна, Член Наглядової ради. Зiглiна 
Фаіна Борисівна, член Наглядової ради. Бліндюк Петро Михайлович, Член Наглядової ради 
Жук Олександр Дмитрович, Голова Ревізійної комісії Крилова Ольга Дмитрівна, Член Ревізій-
ної комісії Кряжева Тетяна Сергіївна, Член Ревізійної комісії Швець Ніна Федірівна, Член На-
глядової ради Підлипська Ірина Іванівна.

Засновники емітента: 1745 фізичних осіб. 68,190000%. 
4. Інформація про цінні папери емітента:
Випуск цінних паперів: акція проста бездокументарна іменна. Свідоцтво: №555/1/11 від 

29.12.2011р. зареєстровано: ДКЦПФР. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000105019. 
Номінальна вартість (грн.): 75. Кількість акцій (штук): 33711. Загальна номінальна вартість 
(грн.): 2528325. Частка у статутному капіталі: 100%. Торгівля акціями Товариства на внутріш-
ніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється, додаткового випуску акцій не відбу-
валось. Акції ПАТ «Гіпроцивільпромбуд» включені до біржового списку ПрАТ «УФБ» за кате-
горією позалiстингових цінних паперів. (договір про допуск та перебування акцій в біржовому 
списку №12/04/05 від 12.04.2012р.).

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: За звітний період зміни не було.

6. Інформація про загальні збори:
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 11.04.2013. Кворум зборів (%): 820000. 
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 26.04.2012. Кворум зборів (%): 

88,900000. 
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. 155100 0 155100 0
Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн.

4,57 0 4,57 0

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 102100 0
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів

15.04.2013 26.04.2012

Дата виплати дивідендів
Опис: На зборах акціонерів 26.04.2012р. було прийнято рішення про виплату дивідендів за 
2011р. Сума нарахованих дивідендів за попередній період (2011р.) становить сума 155100 
грн. Виплачена сума дивідендів становить 102 тис.грн. Сума виплачених дивідендів за 
2011р. зафіксована в формі «Звіт про рух грошових коштів» 53 тис.грн., яка була 
виплачена в 2012 році за дивіденди 2011 року. Залишок між запланованою та виплаченою 
сумою дивідендів, заплановано виплатити в наступному році. Рішення про виплату 
дивідендів за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства 2012р. 
прийнято на зборах акціонерів (11.04.2013 р.) і буде виплачуватись в 2013р. Сума для 
виплати 155,1 тис.грн. дата складання переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів 11.04.2013р. дата закінчення виплати в 2013р.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудиторську фірму: АФ ТОВ «ЮВМ - аудит». Свідоцтво про внесення в 

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 
2488 рішення АПУ № 98 від 26.01.2001р., рішення АПУ № 158 від 26.01.2006 р. та рішення 
АПУ № 224/3 від 23.12.2010 р. Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якос-
ті, Рішення АПУ від 22.12.2011 р. № 244/5 «Про результати зовнішніх перевірок системи 
контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами» - пройшли зовнішню 
перевірку системи контролю якості аудиторських послуг. Реквізити ТОВ «ЮВМ -аудит»: 
адреса : м. Київ, вул. Бажана 34/24 т/ф. 574-50-28. (юридична) м. Бровари, вул. Черняхів-
ського 23-б к. 171. Аудитор: Максимчук А.І. Сертифікат серії А № 003555 від 15.11.2007р. 
.- АПУ; Директор Кузуб М.В, Сертифікат серії А № 004416 від 30.11.2000р. та продовжений 
до 30.11.2014р.- АПУ; Свідоцтво серії АБ №000626 від 11.12.2007р. та продовжене до 
23.12.2015р. - ДКЦПФР; Свідоцтво серії А № 001225 від 30.05.2006р. та продовжене до 
30.11.2014р. -Держфінпослуг. 

У 2012 році ПАТ складає попередню фінансову звітність по МСФО. Це означає, що 
звітність ПАТ в 2012 році складається на основі МСФЗ. Однак, ця звітність не вважається 
повністю відповідною МСФЗ, так як вона відповідає не всім вимогам міжнародних стан-
дартів, так як не містить порівняльну інформацію за порівняльний період, дані, представ-
лені у фінансовій звітності, відповідають сальдо і оборотам в регістрах бухгалтерського 
обліку. Умовно - позитивна думка. На думку аудитора, фінансова звітність ПАТ «Гіпроци-
вільпромбуд» справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною 
концептуальною основою фінансової звітності загального призначення. Вартість чистих 
активів акціонерного товариства станом на 31.12.2012 р. більша від статутного капіталу 
Товариства і складають 17685 тис. грн. та більша від нормативного. Вимоги п. 3 ст. 155 
Цивільного кодексу України дотримуються. Активи і зобов'язання враховуються на тій під-
ставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі 
звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінан-
сової звітності. Проведені аудиторські процедури дають нам можливість підтвердити при-
пущення про безперервність діяльності Товариства. Проведений аналіз показників фінан-
сового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний 
досягнутий рівень показників забезпечує Товариству високу платоспроможність та фінан-
сову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб'єкта господа-
рювання. Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi 
Загальними зборами акцiонерiв.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення: 23.04.2013, додатково ін-
формація розміщена 23.04.2013 на сторінці www.projects.com.ua

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством голова Правлiння Антонюк Павло Дми-
трович, 23.04.2013

ПУблІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «гiПРОЦИВiлЬПРОМбУД»

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Вишгородське підприємство матеріально-технічного забезпечення»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00904552

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 00904552.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ВИШгОРОДсЬКЕ ПІДПРИЄМсТВО МАТЕРІАлЬНО-ТЕХНІчНОгО ЗАбЕЗПЕчЕННЯ»

ТЕлЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 586-43-94



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«сТРАХОВЕ ТОВАРИсТВО «сТРОЙПОлІс»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхове 

товариство «Стройполіс»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 25401697
1..4. Місцезнаходження емітента: 04080, м. Київ, вулиця Юрківська, 36/10
1.5. Міжміський код та телефон емітента: 044 239-2311, факс: 044 239-2314
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@stroypolicy.com
1.7. Веб-сайт емітента: www.stroypolicy.com
1.8. Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Відомості про зміну 

складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів (Протокол № 31 від 20.04.2013 року) було при-
йнято рішення про переобрання органів управління та контролю ПрАТ «СТ «Стройпо-
ліс» (далі за текстом – Товариство) у зв’язку із закінченням повноважень членів Прав-
ління, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.

Припинено повноваження: 1.) Голова Правління Товариства – Войтко Олександр 
Васильович; розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10905 шт., розмір 
частки у загальній кількості голосуючих акцій – 7,0129%; перебував на посаді: 
02.04.2010 р. – 20.04.2013 р. 2.) Перший заступник Голови Правління – Семенюк Рос-
тислав Миколайович; розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10885 шт., 
розмір частки у загальній кількості голосуючих акцій – 7,0%; перебував на посаді: 
02.04.2010 р. – 20.04.2013 р. 3.) Член Правління – Заїка Ірина Валеріївна; розмір паке-
та акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт., розмір частки у загальній кількості 
голосуючих акцій – 0,0%; перебувала на посаді: 02.04.2010 р. – 20.04.2013 р. 4.) Голо-
ва Ревізійної комісії – Бучко Сергій Парфентійович; розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 10840 шт., розмір частки у загальній кількості голосуючих акцій: 
6,9711%; перебував на посаді: 02.04.2010 р. – 20.04.2013 р. 5.) Член Ревізійної комісії 
– Деркач Валентина Олександрівна; розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 19525 шт., розмір частки у загальній кількості голосуючих акцій: 12,5563%; 
перебувала на посаді: 02.04.2010 р. – 20.04.2013 р. 6.) Член Ревізійної комісії – Сваво-
ля Володимир Петрович; розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5425 
шт., розмір частки у загальній кількості голосуючих акцій: 3,4887%; перебував на по-
саді: 02.04.2010 р. – 20.04.2013 р. 7.) Голова Наглядової Ради – Нагулко Юрій Олексан-
дрович; розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі – 26020 шт., розмір част-
ки у загальній кількості голосуючих акцій: 16,7331%; перебував на посаді: 02.04.2010 
р. – 20.04.2013 р. 8.) Член Наглядової Ради – Жиленко Леонід Антонович; розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі – 275 шт., розмір частки у загальній кіль-
кості голосуючих акцій: 0,1768%; перебував на посаді: 02.04.2010 р. – 20.04.2013 р. 
9.) Член Наглядової Ради – Семенов Едуард Петрович; розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 26020 шт., розмір частки у загальній кількості голосуючих ак-
цій: 16,7331%; перебував на посаді: 02.04.2010 р. – 20.04.2013 р.

Обрано на посади на 3 роки: 10.) Голова Правління – Войтко Олександр Васильо-
вич; розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10905 шт., розмір частки у 
загальній кількості голосуючих акцій: 7,0129%; попередня посада: Голова Правління. 
11.) Член Правління – Семенюк Ростислав Миколайович; розмір пакета акцій емітен-
та, які належать цій особі: 10885 шт., розмір частки у загальній кількості голосуючих 
акцій: 7,0%; попередня посада: перший заступник Голови Правління. 12.) Член Прав-
ління – Заїка Ірина Валеріївна; розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі – 0 
шт., розмір частки у загальній кількості голосуючих акцій: 0,0%. попередня посада: 
член Правління. 13.) Голова Ревізійної комісії – Бучко Сергій Парфентійович, розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10840 шт., розмір частки у загальній 
кількості голосуючих акцій: 6,9711%; попередня посада: Голова Ревізійної комісії. Рі-
шенням членів Ревізійної комісії обрано головою Ревізійної комісії (Протокол № 01 від 
20.04.2013 року). 14.) Член Ревізійної комісії – Деркач Валентина Олександрівна; роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 19525 шт., розмір частки у загальній 
кількості голосуючих акцій: 12,5563%; попередня посада: член Ревізійної комісії. 15.) 
Член Ревізійної комісії – Сваволя Володимир Петрович; розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 5425 шт., розмір частки у загальній кількості голосуючих акцій: 
3,4887%; попередня посада: член Ревізійної комісії. 16.) Голова Наглядової Ради – На-
гулко Юрій Олександрович, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
26020 шт., розмір частки у загальній кількості голосуючих акцій: 16,7331%; попере-
дня посада: Голова Наглядової Ради. Рішенням членів Наглядової ради обрано голо-
вою Наглядової ради (Протокол № 01 від 20.04.2013 року). 17.) Член Наглядової Ради 
– Жиленко Леонід Антонович; розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
275 шт., розмір частки у загальній кількості голосуючих акцій: 0,1768%; попередня 
посада: член Наглядової Ради Товариства. 18.) Член Наглядової Ради – Семенов Еду-
ард Петрович; розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 26020 шт., розмір 
частки у загальній кількості голосуючих акцій: 16,7331%; попередня посада: член На-
глядової Ради.

Непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у 
сфері господарської, службової діяльності посадові особи не мають, не надали згоду 
на розкриття паспортних даних.

3. Підпис
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в 

особливій інформації голова Правління Войтко Олександр Васильович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«РЕКлАМНА АгЕНЦІЯ 

«лІРА»

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Рекламна агенція «ЛІРА»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 24928741

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://ra-lira.com

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«НОВАТОР»

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Новатор»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 21510691

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 21510691.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ТЕАТРАлЬНЕ»

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Театральне»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 21567202

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 21567202.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«бОЯРсЬКЕ АВТОТРАНсПОРТНЕ 

ПiДПРИЄМсТВО»

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Боярське автотранспортне пiдприємство»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05538879

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 05538879.infosite.com.ua
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Аудит податкiв та зборiв України»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента
м. Київ , Шевченкiвський, 0411, м. Київ, вул. Щербакова, 37
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
37855332
1.5. Міжміський код та телефон емітента
044-229-39-98
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
10741020000040510
1.7. Дата державної реєстрації
08.09.2011
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації
www.apzu.com.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7992 8034
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 4
Довгострокові фінансові інвестиції 5979 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2010 14
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 8016
Власний капітал 7987 7999
Статутний капітал 8000 8000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -13 -1
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 3 35
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -1.25000000 -15.00000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-1.25000000 -15.00000000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 800.00000000 800.00000000
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 7987 7999

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Органами управлiння Товариства є: 1. Загальнi збори акцiонерiв Товариства; 2. На-

глядова Рада; 3. Директор; 4. Ревiзор. Загальнi збори акцiонерiв мають право прийняти 
рiшення про створення будь-яких органiв Товариства. Загальнi збори акцiонерiв Това-
риства мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства. Наглядова 
Рада Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв Директор є одноосiбним виконавчим 
органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю та забезпе-
чує виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства. Ревiзор здiйснює перевiрку 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

Інформація про посадових осіб емітента.
директор - Гайдук Марина Миколаївна (код 216804);
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
- (код за ЕДРПОУ -) - 0.000000000000 %
Фізичні особи:
Гайдук Марина Миколаївна - 70.000000000000 %
Фоменко Валентина Василiвна - 30.000000000000 %
Усього - 100.000000000000 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції:
Дата реєстрації випуску - 09.08.2011, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

335/10/1/11, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, код - UA000127005, тип цінного 
паперу - , форма існування - Документарні іменні, номінальна вартість - 10000.000 грн., 
кількість - 800 шт., загальна номінальна вартість - 8000000.000 грн., частка у статутно-
му капіталі 100.000000000000 %

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емі-
тента у депозитарній системі України

На протязі 2012 року не відбувалося зміни особи, яка веде облік прав власності на 
цінні папери у депозитарній системі України.

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

Загальні збори акціонерів проведені 19 квітня 2013 р.
7. Інформація про дивіденди

За 
результатами звітнього 

періоду

За результатами періоду, що 
передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

за 
простими 
акціями

за привілейова-
ними 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
Дата виплати 
дивідендів
Опис Дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Повне найменування Публічне акціонерне товариство 

«Податковий аудит України»
скорочене найменування ПАТ «Податковий аудит 

України»
Код за ЄДРПОУ 37814647
Місце проведення реєстраційної дії Печерська районна в м. Києві державна 

адміністрація
Дата і номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців

09.09.2011р. №1 070 102 0000 044517

свідоцтво про внесення до Реєстру 
суб’єктів аудиторської діяльності

Свідоцтво про внесення до Реєстру 
суб'єктів аудиторської діяльності № 4460, 
виданого за рішенням АПУ від 
29.09.2011р. р. №239/3

свідоцтво про внесення до реєстру 
аудиторів та аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ, що здійснюють 
діяльність на ринку цінних паперів

Реєстраційний номер Свідоцтва:
Серія та номер: АВ 000093
Внесено до реєстру відповідно до рішення 
НКЦПФР від 03.04.2012р. №477

Зовнішня перевірка контролю якості 
аудиторських послуг

Аудиторська фірма «Податковий аудит 
України» пройшла перевірку системи 
контролю якості аудиторських послуг 
відповідно до Рішення №257/4 від 
27.09.2012 р.

Договір страхування професійної 
відповідальності

№28 від 19.07.2012 р. з Приватним 
акціонерним товариством «Українська 
пожежно-страхова компанія»

Місцезнаходження 01033, м. Київ, 
вул. Саксаганського 15, кв.10

Контактний телефон (044) 484-34-39
Договір на проведення аудиту Договір №1 від 20.02.2013р.
Дата початку та дата закінчення 
проведення аудиту

Перевірка проводилась у період з 20 
лютого 2013р. по 20 березня 2013р. 

ВИсНОВОК: фінансова звітність за 2012р. у складі «Баланс на 31.12.2012 р.» (Ф. 
№1), «Звіт про фінансові результати за 2012 р.» (Ф. №2), «Звіт про рух грошових 
коштів за 2012 р.» (Ф. №3), «Звіт про власний капітал за 2012р.» (Ф. №4), «При-
мітки до річної фінансової звітності за 2012р.» Публічного акціонерного товари-
ства «Аудит податків та зборів України» відображає достовірно, в усіх суттєвих ас-
пектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2012р. у відповідності до 
концептуальної основи складання фінансової звітності за Міжнародними Стандар-
тами Фінансової Звітності. 

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 
25.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується www.apzu.
com.ua, 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. Директор Гайдук Марина Миколаївна

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2013

(дата)

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
 «АУДИТ ПОДАТКiВ ТА ЗбОРiВ УКРАЇНИ»
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Податковий аудит України»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента
м. Київ , Печерський, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського , буд. 15
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
37814647
1.5. Міжміський код та телефон емітента
044-289-42-42
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
10701020000044517
1.7. Дата державної реєстрації
09.09.2011
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації
auditpodatkiv.com.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7993 8022
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 0
Довгострокові фінансові інвестиції 5955 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2015 7
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 8015
Власний капітал 7985 8000
Статутний капітал 8000 8000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -15 0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 6 22
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.00000000 -18.75000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0.00000000 -18.75000000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 800.00000000 800.00000000
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 7985 8000

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Органами управлiння Товариства є: 1. Загальнi збори акцiонерiв Товариства; 2. Наглядова 

Рада; 3. Директор; 4. Ревiзор. Загальнi збори акцiонерiв мають право прийняти рiшення про 
створення будь-яких органiв Товариства. Загальнi збори акцiонерiв Товариства мають право 
приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства. Наглядова Рада Товариства здiйснює 
захист прав акцiонерiв Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який 
здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю та забезпечує виконання рiшень Загальних 
Зборiв Товариства. Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства.

Інформація про посадових осіб емітента.
директор - Панасенко Яна Володимирiвна (код 150101);
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
- (код за ЕДРПОУ -) - 0.000000000000 %
Фізичні особи:
Панасенко Яна Володимирiвна - 70.000000000000 %
Миргородський Вячеслав Валерiйович - 30.000000000000 %
Усього - 100.000000000000 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції:
Дата реєстрації випуску - 09.08.2011, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

335/10/1/11, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, код - UA000127005, тип цінного папе-

ру - , форма існування - Документарні іменні, номінальна вартість - 10000.000 грн., кількість 
- 800 шт., загальна номінальна вартість - 8000000.000 грн., частка у статутному капіталі 
100.000000000000 %

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

На протязі 2012 року не відбувалося зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні 
папери у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
Загальні збори акціонерів проведені 19 квітня 2013 р.
7. Інформація про дивіденди

За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за 
привілейова-
ними акціями

за 
простими 
акціями

за 
привілейова-
ними 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
Дата виплати дивідендів
Опис Дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Аудит 

податків та зборів України»
скорочене найменування ПАТ «Аудит податків та зборів України»
Код за ЄДРПОУ 37855332
Місце проведення реєстраційної дії Шевченківська районна в м. Києві Державна 

адміністрація
Дата і номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців

08.09.2011р. №10741020000040510

свідоцтво про внесення до Реєстру 
суб’єктів аудиторської діяльності

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів 
аудиторської діяльності № 4459, виданого за 
рішенням АПУ від 29.09.2011р. р. №239/3

свідоцтво про внесення до реєстру 
аудиторів та аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ, що здійснюють 
діяльність на ринку цінних паперів

Реєстраційний номер Свідоцтва:95,
Серія та номер: АВ 000094
Внесено до реєстру відповідно до рішення 
НКЦПФР від 03.04.2012р. №477

Місцезнаходження 04111, м. Київ, 
вул. Щербакова, 37, прим.1-24

Договір на проведення аудиту Договір №2 від 25.03.2013р.
Дата початку та дата закінчення 
проведення аудиту

Перевірка проводилась у період з 05 березня 
2013р. по 25 березня 2013р. 

ВИсНОВОК: фінансова звітність за 2012р. у складі «Баланс на 31.12.2012 р.» (Ф. №1), 
«Звіт про фінансові результати за 2012 р.» (Ф. №2), «Звіт про рух грошових коштів за 
2012 р.» (Ф. №3), «Звіт про власний капітал за 2012р.» (Ф. №4), «Примітки до річної фінан-
сової звітності за 2012р.» Публічного акціонерного товариства «Податковий Аудит України» 
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2012р. 
у відповідності до концептуальної основи складання фінансової звітності за 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 рычної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
25.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується auditpodatkiv.com.
ua, 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. Директор Панасенко Я.В.

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2013

(дата)

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ»

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД «ФРЕГАТ»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Корабельна, 50, м. Первомайськ, 

Первомайський, Миколаївська область, 
55210, Україна

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14312387
1.5. Міжміський код та телефон: (05161) 3-12-93
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

А01 № 691180

1.7. Дата державної реєстрації: 26.04.2012
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

http://www.fregat.mk.ua

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

звітний попередній
Усього активів 262843 252501
Основні засоби (за залишковою вартістю) 160913 162462

ПУблІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЗАВОД «ФРЕгАТ»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

233

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 43040 46103
Сумарна дебіторська заборгованість 48834 34907
Грошові кошти та їх еквіваленти 548 778
Власний капітал 141411 149207
Статутний капітал 10967 10967
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

53465 63162

Довгострокові зобов’язання 67938 70617
Поточні зобов’язання 52644 32335
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0,22 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0,22 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 43868200 43868200
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 141411 149207

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про посадових осіб емітента 
голова Правління - стафєєв Олександр Петрович; 
член Правління-заступник голови Правління з економіки та фінансів - Шиков Дмитро Во-

лодимирович; 
член Правління-головний інженер - Зубко Олександр Арсентійович; 
член Правління - заступник голови Правління з безпеки - сливинський Валерій богдано-

вич; 
голова Наглядової ради - ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент 

груп»; 
член Наглядової ради - ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассест Менеджмент 

груп»; 
член Наглядової ради - ТОВ «Дніпроінвесттехнології»; 
член Наглядової ради - ТОВ «МетІнвест»; 
член Наглядової ради - ТОВ «Дінекс»; 
голова Ревізійної комісії - ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджемент 

груп»; 
член Ревізійної комісії - ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджемнт 

груп»; 
член Ревізійної комісії - ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент 

груп. 
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-

міру часток, паїв)
Юридичні особи:
ТОВ «Дніпроінвесттехнології» (код за ЄДРПОУ 33324013), місцезнаходження: Ламана,19, 

Дніпропетровськ, Дніпропетровський, Днiпропетровська, Україна, 49600. Засновнику/учасни-
ку належить 1,0755% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВ «Метінвест» (код за ЄДРПОУ 31504580), місцезнаходження: Ламана, 19, Дніпропе-
тровськ, Дніпропетровський, Днiпропетровська, Україна, 49000. Засновнику/учаснику нале-
жить 1,0846% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Компанія «Фрегат Інжиніринг лімітед» (код за ЄДРПОУ д/н), місцезнаходження: 284,Арх. 
Макаріос III Авеню, Фортуна Корт, Блок «В, 3105 Лімасол, д/н, Днiпропетровська, Кіпр, 12320. 
Засновнику/учаснику належить 96,2503% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджментс груп» (код за ЄДРПОУ 34316490), місцезнаходження: 
Бульвар Катеринославський, 2, Дніпропетровськ, Дніпропетровський, Днiпропетровська, 
Україна, 49600. Засновнику/учаснику належить 0,0001% від загальної кількості акцій (часток, 
паїв).

Взаємний фонд «АгроІнвест» ІК «Атланта» (код за ЄДРПОУ 00000002), місцезнаходження: 
Ковельська, 1, м. Луцьк, д/н, Волинська, Україна, 43000. Засновнику/учаснику належить 
0,001% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ЗВФ «Прінком-Фонд» ІК «Прінком» (код за ЄДРПОУ 00000003), місцезнаходження: В.Ін-
тернаціоналістів, 12, м. Івано-Франківськ, д/н, Iвано-Франкiвська, Україна, 76019. Засновнику/
учаснику належить 0,0056% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Взаємний фонд № 1 ВАТ «Укр-Кор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 00000004), місцезнаходження: 
Карла Маркса, 7 оф. 67, Луганськ, д/н, Луганська, Україна, 91000. Засновнику/учаснику нале-
жить 0,0054% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

АОЗТ ІФ «НОРД-ОсТ» (код за ЄДРПОУ 00000005), місцезнаходження: пл. Поезії, 5, Харків, 
д/н, Харкiвська, Україна, 61000. Засновнику/учаснику належить 0,0099% від загальної кількос-
ті акцій (часток, паїв).

ЗВФ «Перший «АТ ІК «Євроінвест» (код за ЄДРПОУ 00000006), місцезнаходження: О. Яро-
ша, 18А, Харків, д/н, Харкiвська, Україна, 61000. Засновнику/учаснику належить 0,0197% від 
загальної кількості акцій (часток, паїв).

ЗВФ «Трансінвест-МІК» ІК «Міжнародна інвестиційна компанія» (код за ЄДРПОУ 
00000007), місцезнаходження: пл. Нахімова, 2, Севастополь, д/н, м. Севастополь, Украї-
на, 99011. Засновнику/учаснику належить 0,0011% від загальної кількості акцій (часток, 
паїв).

ВАТ «лізингова компанія «Украгромашінвест» (код за ЄДРПОУ 21661438), місцезнахо-
дження: пров. островського,1, Київ, д/н, м. Київ, Україна, 03035. Засновнику/учаснику нале-
жить 0% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ЗАТ «»ТЦП «Восток-Маклер» (код за ЄДРПОУ 23461005), місцезнаходження: пл. Конститу-
ції, 1, Харків, д/н, Харкiвська, Україна, 61000. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної 
кількості акцій (часток, паїв).

ТОВ «Україна Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 23512760), місцезнаходження: Гуданова, 9/11, 
Харків, д/н, Харкiвська, Україна, 61000. Засновнику/учаснику належить 0,0021% від загальної 

кількості акцій (часток, паїв).
ЗАТ «ІФ GPi-Майбутнє» (код за ЄДРПОУ 23527269), місцезнаходження: пр. Перемоги, 67, 

Киїів, д/н, м. Київ, Україна, 03062. Засновнику/учаснику належить 0,0125% від загальної кіль-
кості акцій (часток, паїв).

ТОВ Фінансова компанія «Декра» (код за ЄДРПОУ 24685310), місцезнаходження: Чорно-
вола, 103, Івано-Франківськ, д/н, Iвано-Франкiвська, Україна, 76005. Засновнику/учаснику на-
лежить 0,0013% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВ «Дніпроінвесттехнології» (код за ЄДРПОУ 33324013), місцезнаходження: Ламана, 19, 
Дніпропетровськ, д/н, Днiпропетровська, Україна, 49600. Засновнику/учаснику належить 0% 
від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВ Фірма «Дінекс» (код за ЄДРПОУ 31504554), місцезнаходження: Морська, 10, Дніпро-
петровськ, д/н, Днiпропетровська, Україна, 49600. Засновнику/учаснику належить 0% від за-
гальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВ «Кінто Інвест» (код за ЄДРПОУ 32915716), місцезнаходження: Лисенка/Ярославів 
Ваал/2/1, Київ, д/н, м. Київ, Україна, 01034. Засновнику/учаснику належить 0,0025% від за-
гальної кількості акцій (часток, паїв).

АТ «МФПІ «НефтьгазПром» (код за ЄДРПОУ 23462298), місцезнаходження: Космічна, 21А, 
Харків, д/н, Харкiвська, Україна, 61145. Засновнику/учаснику належить 0,002% від загальної 
кількості акцій (часток, паїв).

ЗАТ ІК «спаський Форум» (код за ЄДРПОУ 23399476), місцезнаходження: Воїнів-
Інтернаціоналістів, 1-А, Чернігів, д/н, Чернiгiвська, Україна, 14013. Засновнику/учаснику нале-
жить 0,0011% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Фізичні особи:
Загальна кількість акціонерів - фізичних осіб 7189; серія, номер, дата видачі та наймену-

вання органу, який видав паспорт паспорт: д/н, д/н, 01.01.2000, д/н. Засновнику/учаснику на-
лежить 1,5253% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 13.10.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

29/14/1/10, орган, що зареєстрував випуск - МТУ ДКЦПФР, код цінного папера - UA 4000094759, 
тип цінного папера – , форма існування та форма випуску - Документарні іменні, номінальною 
вартістю 0,25 грн. у кількості 43868200 штук, загальною номінальною вартістю 10967050 грн., 
що складає 100% у статутному капіталі. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюєть-
ся торгівля цінними паперами емітента: у звітному періоді торгівля цінними паперами АТ не 
здійснювалася.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітен-
та: на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здіснювалася.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: 
факти лістингу/делістингу щодо цінних паперів емітента відсутні.

Мета додаткової емісії: додаткова емісія не проводилася.
Спосіб розміщення: додаткова емісія не проводилася.
Процентні, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери емітен-

том не випускались.
6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 20.04.2012 року. Кворум зборів: 

98,42567% до
загальної кількості голосів. 
7. Інформація про дивіденди 
Дивіденди за звітний період не нараховувались і не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі-

тента:
Приватне підприємтсво аудиторська фірма «Професіонал» (код за ЄДРПОУ - 30992563), 

організаційно-правова форма: Приватна організація (установа, заклад). Місцезнаходження: 
Леніна, 1А, корп. 2, кв.30

Сєрова, 4, Дніпропетровськ 
Дніпропетровськ, д/н, Днiпропетровська, 49070. Аудитор має ліцензію на цей вид діяль-

ності 2359, що видана: Аудиторська палата України 26.01.2001 року. Контактний телефон: 
350151, факс: д/н. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає 
аудиторськi послуги емiтенту. ПП Аудиторська фірма «Професіонал» обрана рішенням На-
глядової ради від 13.02.2013р. (Протокол №10/1)

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
На нашу думку за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі 

«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає досто-
вірно , в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства 
«Завод»Фрегат» станом на 31 грудня 2012 р., його фінансові результати та рух грошових 
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності.

ЗВІТ щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів.
Для приведення показників фінансової звітності ПАТ у відповідність з вимогами МСФЗ 

Товариством здійснено трансформацію фінансової звітності, складеної за національними 
П(С)БО, у звітність, формат і зміст якої відповідає вимогам МСФЗ.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

25.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

http://www.fregat.mk.ua в мережі 
Інтернет

25.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова Правління Стафєєв Олександр Петрович
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М. П.
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ТОВАРИсТВО З ОбМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАлЬНІсТЮ 
«ФАКТОРИНгОВА КОМПАНІЯ «УКРбОРг» 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою 

відповідальністю»ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ «УКРБОРГ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36633026
1.4. Місцезнаходження емітента: 04123, м. Київ, Вiкентiя Хвойки 18/14, корп.3, оф.215
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)377-77-24
1.6. Інформація про державну реєстрацію емітента: 
серія і номер свідоцтва- серiя А01, №606742; 
Дата державної реєстрації- 13.10.2009; 
Орган, що видав свідоцтво- Подiльська районна у м. Києвi державна адміністрація; 
Зареєстрований статутний капітал (грн.)- 3000000.00 грн.; 
сплачений статутний капітал (грн.) -3 000 000.00 грн.
1.7. Електронна поштова адреса емітента: info@ukrborg.ua
2. Основні показники фінансово- господарської діяльності суб’єкта малого підприємни-

цтва (тис. грн.)
Найменування період

звітний попередній
Усього активів 682770 650064
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9 0
Сумарна дебіторська заборгованість 678979 648058
Грошові кошти та їх еквіваленти 191 1406
Власний капітал 3009 3006
Статутний капітал 3000 3000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

9 6

Довгострокові зобов’язання 18156 20073
Поточні зобов’язання 109 37
Чистий прибуток (збиток) 3 5
Вартість чистих активів 3009 3006

Розрахункова вартiть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу. Це 
вiдповiдає вимогам статтi 144 п.4 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу 
вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець звiтного року.

3. Інформація про органи управління емітента
3.1.Органами управлiння емiтентом є: Збори учасникiв; Директор Товариства; Ревiзiйна 

комісія.
Вищим органом Товариства є Збори Учасникiв Товариства (далi - Збори). Збори мають 

право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi 
Зборами до компетенцiї Виконавчого органу Товариства.

3.2. Виконавчим органом Товариства є: Директор, що здiйснює управлiння його поточ-
ною дiяльнiстю. 

1.Директор Товариства обирається зборами з числа Учасникiв або призначається з осiб, 
що не є Учасниками на термiн визначений рiшенням Загальних Зборiв Учасникiв. 2.Директор 
пiдзвiтний Зборам i органiзує виконання їх рiшень. Директор Товариства діє: 1.на основi 
дiючого законодавства та дiйсного Статуту видає накази, iнструкцiї та iншi акти з питань, 
вiднесених до його повноважень; 2.без довiреностi представляє Товариство у вiдносинах з 
будь-якими українськими та iноземними органами, юридичними та фiзичними особами; 3. 
без довiреностi вчиняє юридичнi дiї вiд iменi Товариства, надає доручення та довiреностi на 
представництво Товариства та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства, вiдкриває та вико-
ристовує рахунки Товариства в установах банкiв; 4.укладає правочини вiд iменi; 5.подає Збо-
рам Учасникiв на затвердження проекти бюджету Товариства та звiти про їх виконання; 6.за-
тверджує штатний розклад, призначає та звiльняє працiвникiв Товариства, заохочує 
робiтникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; 7.видає правила внутрiшнього розпорядку; 8.
виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення органiзацiї дiяльностi Товариства та вико-
нання рiшень Зборiв, на основi Статуту та функцiональних обов'язкiв; 9.Директор 
зобов'язаний пiсля закiнчення фiнансового року подати Зборам Учасникiв рiчний баланс То-
вариства, рахунок прибуткiв та збиткiв, а також рiчний звiт; 

Контроль за фiнансовою дiяльнiстю здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка утворюється 
Зборами з їх числа в кiлькостi не менше трьох осiб строком на 2 роки. Директор не може бути 
членом Ревiзiйної комiсiї. 

ТОВ «Факторингова Компанiя «УКРБОРГ» зазначає, що загальними зборами учасникiв 
Товариства ревiзiйна комiсiя не обиралась станом на 31.12.2012 р. такий орган управлiння 
вiдсутнiй.

3.3. Інформація по посадових осіб емітента

посадовою особою є директор Щербина Адріан Петрович, паспорт ВН 037253 09.11.2001 
Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл.., рік народження- 1985р., освіта- 
вища , Українська академія банківської справи . Банківська справа. 

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - ТОВ «Факторингова ком-
панія «УКРБОРГ», займав посаду фiнансового директора з 10.03.2011-27.08.2012р.; з 
29.08.2012р. займає посаду директора Товариства .

3.4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) -Засновником емітента є юридична особа Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «УКРБОРГ», код ЄДРПОУ34482256, місцезнаходження -04123Українам. Ки-
їввул. Вiкентiя Хвойки, 15/15, якій належать 100% Статутного капіталу. 

4. Інформація про цінні папери емітента – вид паперу - облігації підприємств. Форма ви-
пуску – іменні процентні серії А. Форма існування – без документарна. Кількість -16000 шт. 
Номінальна вартість 1000,00 грн. Лістинг- цінні папери не перебувають в біржовому реєстрі. 
Емітент здійснив закрите розміщення облігацій. Послугами реєстратора не користується.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України – емітент не користується послугами реєстратора, оскільки 
здійснив випуск цінних паперів в бездокументврній формі існування.

6. Інформація про загальні збори – емітент не є акціонерним товариством.
7. Інформація про дивіденди -протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів 

не приймалося.
8. Інформація щодо аудиторського висновку 
Текст аудиторського висновку - Мале аудиторське пiдприємство «Сторно» у формi ТОВ 

здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з Свiдоцтвом АПУ про внесення в Реєстр суб’єктiв аудитор-
ської дiяльностi № 0117 видане рiшенням АПУ вiд 04.11.2010 року № 221/3, термін дії якого 
подовжено до 04.11.2015 року. Директор-аудитор МАП «Сторно» Маленко Алевтина Степа-
нівна має сертифікат аудитора серії А №000249, виданий рішенням Аудиторської палати 
України №12 від 17.02.1994р., термін дії якого подовжено до 17.02.2018 року, згідно рішення 
АПУ від 31.01. 2013р. № 264/2.

МАП «Сторно» має Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність 
на ринку цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
серії АБ № 000718, строк дії якого з 10.12.2010 р. по 04.11.2015р.

Мiсцезнаходження МАП: Україна, 01042, м. Київ, вул.П.Лумумби,10 тел. 572-72-31. 
Фiнансовi результати дiяльностi Товариства, якi вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, 

пiдтверджуються первинними та облiковими документами. Данi окремих форм звiтностi 
вiдповiдають один одному. Аналiзом фiнансових показникiв за даними звiтностi на 
31.12.2012р. встановлено: Показники ліквідності у підприємства вище нормативних значень, 
що свідчить про спроможність сплачувати свої поточні зобов’язання.

Показники платоспроможності товариства перевищують нормативні, що вказує на до-
статність оборотного капіталу для погашення короткотермінових зобов’язань. Показники 
фінансової стійкості вище нормативних значень. Це свідчить про фінансову незалежність 
товариства. 

Фiнансовий стан Товариства є задовiльним, воно має ліквідний баланс; показники плато-
спроможності та фінансової стійкості на рівні нормативних; вірогідності банкрутства немає.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану 
пiдставу для висловлювання нашої думки. ВИСНОВОК: Керуючись власним досвідом і зна-
ннями клієнта, застосовуючи оціночний метод оцінки аудиторського ризику, даючи висновок 
про повну вірогідність даних зовнішньої звітності, хоча там можливі помилки та невідповід-
ності, які не потрапили в поле зору аудитора, рахуємо, що при перевірці існував певний ауди-
торський ризик. Дана оцінка аудиторського ризику була використана при проведенні плану-
вання аудиту фонду. Аудитором під час перевірки була зібрана достатня кількість інформації 
для складання висновку. Методом тестування перевірено дані інформації наведеної в фінан-
сових звітах за 2012 рік. Перевіркою встановлено, що інформація подана достовірно в усіх 
суттєвих аспектах.

Станом на 31.12.2012р. формування Статутного капіталу здійснено в повному обсязі ви-
ключно грошовими коштами згідно Статутних документів та у відповідності з вимогами дію-
чого законодавства.

Аналізом фінансових показників Фонду згідно даних фінансової звітності за 2012 рік 
встановлено,що показники ліквідності та платоспроможності відповідають нормативним зна-
ченням. Фінансовий стан підприємства є задовільним.На нашу думку, фінансові звіти спра-
ведливо і достовірно відображають фінансовий стан підприємства на 31.12.2012р., а також 
результати його фінансово-господарської діяльності за цей же період, згідно з національни-
ми стандартами аудиту та бухгалтерського обліку.

Аудиторський висновок надано 15 квітня 2013р. Директор-аудитор А.С.Маленко.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі базі даних Комісії – Дата розкриття повного тексту річної інформа-
ції у у загальнодоступній інформаційній базі базі даних Комісії – 30.04.2013

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

вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор  А.П. Щербина.

ТЕлЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 586-43-94

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 приватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ФК Сократ».
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 21645965.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-

формацію: http://sokrat.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ФК сОКРАТ»
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Річна інформація
Публічного Акціонерного товариства «Перший Інвестиційний банк»

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: Публічне Акціонерне товариство «Перший Інвести-

ційний Банк»
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 04073, м.Київ, Московський проспект, 6
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 26410155 
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 428 61 28; (044) 561 26 12 
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ №527339 
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 25.05.2011р. 
1.8. Веб-сайт емітента: www.pinbank.ua 
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.escrin.nssmc.gov.ua; www.pinbank.ua 
1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 230 000 тис.грн.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
2.2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн) 

Найменування показника Період 
за 2012 рік за 2011 рік 

Усього активів 885 631 913 121
Кошти в Національному банку України та готівкові 
кошти банку 

102 947   91 925

Кошти в інших банках 70 666 134 178
Кредити та заборгованість клієнтів 586 928 594 328 
Усього зобов'язань   633 648   661 428
Кошти банків   78 034  145 543 
Кошти клієнтів   515 182 479 064
Усього власного капіталу   251 983   251 693
Статутний капітал 230 000 230 000
Прибуток/збиток звітного року, що очікує 
затвердження 

- -

Чистий прибуток/збиток банку   845   (7 054)
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн)   0,04   (0,31)
Скоригований чистий прибуток на одну просту 
акцію (грн) 

0,04 (0,31)

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Відповідно до Статуту Емітента органами управління Емітента є: Загальні збори акціоне-

рів, Спостережна рада та Правління. 
Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Емітента. Акціонерами Емітента 

визнаються фізичні і юридичні особи, як резиденти України так і нерезиденти, а також дер-
жава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна 
громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками 
акцій Банку. Акціонерами Емітента не можуть бути юридичні особи, в яких Емітент має іс-
тотну участь, інститути спільного інвестування, об’єднання громадян, релігійні та благодійні 
організації. 

Акціонерами Емітента можуть бути підприємства, організації, установи, інші юридичні 
та фізичні особи, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 

Спостережна рада є колегіальним органом управління Емітента, що здійснює захист 
прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної законодавством, статутом Емітента, По-
ложенням про Спостережну раду, контролює та регулює діяльність Правління Емітента, 
представляє інтереси акціонерів та Емітента в цілому у перерві між Загальними зборами 
акціонерів. Кількісний склад Споcтережної ради становить 5 (п'ять) осіб. 

Правління є виконавчим колегіальним органом Емітента, який здійснює управління його 
поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів та Спостережної 
ради, організовує формування необхідних для статутної діяльності Емітента фондів, та несе 
відповідальність за ефективність роботи Емітента згідно з принципами та порядком, вста-
новленими Статутом Емітента, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради 
Емітента. Члени Правління обираються Спостережною радою Емітента у кількості не менше 
3 (трьох) осіб. Керівництво Правлінням Емітента здійснює Голова Правління.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи

Посада Рік народження Освіта

1 3 4 5
Малкін Олег Олександрович Голова Правління 1978 Вища
Полонська Еліна Генріхівна Заступник Голови 

Правління, член Правління 
1981 Вища

Сахно Світлана Володимирівна Заступник Голови 
Правління, член Правління 

1970 Вища

Приходько Світлана Вікторівна Заступник Голови 
Правління, член Правління 

1961 Вища

Коляда Василь Петрович Начальник служби 
безпеки, член Правління 

1954 Вища

Колесник Ірина Вікторівна Головний бухгалтер, член 
Правління 

1963 Вища

Баум Борис Петрович Голова Спостережної ради 1973 Вища
Клещук Віктор Олександрович Член Спостережної ради 1970 Вища
Клещук Олександр Олександро-
вич

Член Спостережної ради 1961 Вища

Сушко Світлана Валеріївна Член Спостережної ради 1979 Вища
Савчук Юлія Вікторівна Член Спостережної ради 1982 Вища
Костенко Неля Іванівна Голова Ревізійної комісії 1965 Вища

Цибань Світлана Володимирів-
на

Член Ревізійної комісії 1974 Вища

Вольний Євген Володимирович Член Ревізійної комісії 1980 Вища

Засновниками Емітента були 5 юридичних осіб та 18 фізичних осіб. 
      Серед юридичних осіб - засновників Емітента: 
      Товариство з обмеженою відповідальністю «Біржові технології». 
      Відкрите акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». 
      Відкрите акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». 
      Акціонерне товариство закритого типу Інвестиційна Компанія «Обрій Капітал». 
      Корпорація «Міжнародна авіакомпанія Антонов Аеротрек».
4. Інформація про цінні папери емітента 
ПАТ «Перший Інвестиціний Банк» є емітентом простих та привілейованих акцій. На кі-

нець звітного періоду в обігу перебувають 23 000 000 штук акцій, з них 22 984 203 штук 
простих акцій та 15 797 привілейованих акцій одного класу: 

– форма існування – бездокументарна; 
– номінальна вартість акції - 10,00 грн.; 
– форма випуску – іменні; 
– свідоцтво про реєстрацію випуску простих акцій №423/1/10, дата реєстрації 17 червня 

2010 року, дата видачі 16 листопада 2010 року. Свідоцтво про реєстрацію випуску привіле-
йованих акцій №377/1/09, дата реєстрації 30 грудня 2009 року; 

– свідоцтва про реєстрацію випуску акцій видані Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку України. 

Прості іменні акції Емітента з 10 листопада 2010 року знаходяться в другому рівні ліс-
тингу біржового списку Публічного акціонерного товариства «Київська міжнародна фондо-
ва біржа», рішення про включення цінних паперів Емітента в лістинг №284. Договір про 
внесення цінних паперів до біржового реєстру ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» 
був укладений з Емітентом 26 березня 2012 року.

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

Випадків зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери Емітента у депози-
тарній системі України, протягом звітного року не відбувалось. Облік права власності на 
цінні папери Емітента у депозитарній системі України веде ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», ліцензія АВ № 498004 від 19 
листопада 2009 року. Емітентом укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів 
№Е235/09 від 01.11.2009р. з ПрАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», код 
за ЄДРПОУ 35917889.

6. Інформація про загальні збори
      Протягом 2012 року було проведено чергові Загальні збори акціонерів, які відбулись 

27 березня 2012 року, протокол №1 від 27.03.2012р., місце проведення: м. Київ, Москов-
ський проспект, 6, 2-ий поверх, приміщення ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», Конференц-
зал, кворум 69,22%.

Порядок денний: 
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Перший Інвестиційний 

Банк», припинення повноважень Лічильної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк». 
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Перший Інвестиційний 

Банк». 
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Перший Ін-

вестиційний Банк» за 2011 рік. Інформація про стан виконання рішення Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» від 23.04.2010 р. щодо викупу акцій ПАТ «Пер-
ший Інвестиційний Банк». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ 
«Перший Інвестиційний Банк».

4. Затвердження звітів про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «Перший Ін-
вестиційний Банк» за 2011 рік. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Перший 
Інвестиційний Банк» на 2012 рік.

5. Звіт Спостережної ради ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2011 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «Перший Інвестиційний 
Банк». 

6. Звіт Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 
2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Перший 
Інвестиційний Банк». Затвердження висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора. 

7. Затвердження річного та консолідованого звіту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 
2011 рік.

8. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за підсумками робо-
ти в 2011 році.

9. Затвердження розміру річних дивідендів. 
10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк». 
11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну раду ПАТ «Перший 

Інвестиційний Банк», Положення про Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», Поло-
ження про Ревізійну комісію ПАТ «Перший Інвестиційний Банк». 

12. Затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «Перший Інвес-
тиційний Банк». 

      Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Перший Інвестиційний 

Банк», припинення повноважень Лічильної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».
Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:
1. Передати повноваження Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Перший 

Інвестиційний Банк» компанії – ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» та затвердити 
умови відповідного договору.

2. Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Перший Інвестиційний 

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ПЕРШИЙ ІНВЕсТИЦІЙНИЙ бАНК»
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Банк».
Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:
1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – представника акціонера ТОВ 

«ПАРИТЕТ-П» та Секретаря Загальних зборів – представника акціонера ТОВ «НОВА ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ, призначених Рішенням Спостережної ради ПАТ «Перший Інвестиційний 
Банк» (Протокол №46 від 10.02.2012 р.).

2. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:
• для доповіді по третьому - шостому питаннях порядку денного – до 15 хвилин; 
• для доповіді по іншим питанням - до 5 хвилин;
• всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (на-

йменування) акціонера та кількості належних йому акцій.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови 

Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Перший Ін-

вестиційний Банк» за 2011 рік. Інформація про стан виконання рішення Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» від 23.04.2010 р. щодо викупу акцій ПАТ «Пер-
ший Інвестиційний Банк». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ 
«Перший Інвестиційний Банк».

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Перший Ін-

вестиційний Банк» за 2011 рік - затвердити.
2. Взяти до відома інформацію про виконання рішення Загальних зборів акціонерів від 

23.04.2010р. про викуп акцій ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», що належать АК «Харківо-
бленерго», в кількості 434 400 шт., загальною номінальною вартістю 4 344 000,00 грн.

4. Затвердження звітів про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «Перший Ін-
вестиційний Банк» за 2011 рік. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Перший Ін-
вестиційний Банк» на 2012 рік.

Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:
1. Затвердити звіти про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «Перший Інвести-

ційний Банк» за 2011рік.
2. Визначені Правлінням основні напрямки діяльності ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 

на 2012 рік затвердити.
5. Звіт Спостережної ради ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2011 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «Перший Інвестиційний 
Банк».

Прийняте рішення по п’ятому питанню порядку денного:
1. Звіт Спостережної ради ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2011 рік затвердити.
6. Звіт Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 

2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Перший 
Інвестиційний Банк». Затвердження висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора.

Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:
1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2011 рік затвердити.
2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» та зовнішнього аудито-

ра ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» затвердити.
7. Затвердження річного та консолідованого звіту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 

2011 рік.
Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:
1. Затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2011 рік (в 

т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових 
коштів, примітки до звіту).

2. Затвердити консолідований звіт ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за 2011 рік (в т.ч. 
баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових ко-
штів, примітки до звіту).

8. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» за підсумками роботи 
в 2011 році.

Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:
1. У зв’язку із відсутністю прибутку за результатами діяльності в 2011 році, його розподіл 

не здійснювати, відрахування до резервного фонду не здійснювати, виплату дивідендів за 
простими іменними акціями не здійснювати.

2. Збитки, отримані за результатами діяльності 2011 року в розмірі 7 054 494,70 гривень 
покрити за рахунок резервного фонду.

9. Затвердження розміру річних дивідендів.
Прийняте рішення по дев’ятому питанню порядку денного:
1. Дивіденди за привілейованими акціями у розмірі встановленому Статутом Банку та у 

відповідності до вимог чинного законодавства, виплатити за рахунок резервного фонду ПАТ 
«Перший Інвестиційний Банк».

10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».
Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:
1. Внести зміни до Статуту Публічного Акціонерного товариства «Перший Інвестиційний 

Банк» та затвердити нову редакцію Статуту Публічного Акціонерного товариства «Перший 
Інвестиційний Банк».

2. Доручити Голові Загальних зборів Банку підписати нову редакцію Статуту Публічного 
Акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк».

3. Голові Правління Публічного Акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк» 
здійснити передбачені чинним законодавством України процедури щодо реєстрації нової ре-
дакції Статуту ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».

11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну раду ПАТ «Перший 
Інвестиційний Банк», Положення про Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», Поло-
ження про Ревізійну комісію ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».

Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про Спостережну раду ПАТ «Перший Інвес-

тиційний Банк» та затвердити його у новій редакції.
2. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління ПАТ «Перший Інвестиційний 

Банк», та затвердити його у новій редакції.
3. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Перший Інвес-

тиційний Банк» та затвердити його у новій редакції.
4. Доручити Голові Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» підписати нові редакції 

Положення про Спостережну раду ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», Положення про Прав-
ління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Перший 
Інвестиційний Банк».

12. Затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «Перший Інвес-
тиційний Банк».

Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:
1. Принципи корпоративного управління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» затвердити.
2. Доручити Голові Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» підписати Принципи 

корпоративного управління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».
7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 

Показник станом на 31.12.2012
Фонд оплати праці - усього (тис.грн.) 25 303,8
Чисельність працівників - усього (осіб) 271 

8. Інформація про дивіденди 
За результатами 2012 року За результатами 2011 року 

за 
простими 
акціями 

за привілейовани-
ми акціями 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

0   23 695,50 2 473 572,36    23 695,50

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн. 

0   1,50   0,11   1,50

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0 23 695,50  2 473 571,32  23 695,50  

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

- 01.02.2012
(кінець 

операційного дня 
31.01.2012)

26.04.2011 01.02.2011
(кінець операційно-
го дня 31.01.2011)

Дата виплати дивідендів - 30.06.2012 30.06.2011  30.06.2011
Опис Загальними зборами акціонерів Емітента 27 березня 2012 року (протокол №1 від 

27.03.2012р.) було прийняте рішення про виплату дивідендів за привілейованими 
акціями за рахунок резервного фонду Емітента (у зв’язку з відсутністю прибутку за 

результатами діяльності в 2011 році).
За 2012 рік дивіденди за привілейованими акціями виплачено у сумі 23,70 тис.грн. 

Дивіденд, який припадає на 1 привілейовану іменну акцію з дивідендної суми, 
складає 1,50 грн.; 

Спостережною радою Емітента (протокол №02 від 28 березня 2012р.) було 
визначено дати початку та закінчення виплати дивiдендiв за привілейованими 

iменними акцiями, а саме: з 28.03.2012р. по 30.06.2012р.
Сума виплачених дивідендів у звітному році склала 23,70 тис.грн. 

9. Інформація про зобов'язання емітента 
Види зобов'язань Дата 

виникнення 
Непогаше-
на частина 

боргу
(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата погашення 

Кредити банку Х 78 034 Х Х 
у тому числі: 
ПАТ «БАНК СІЧ» 21.12.2012 5 157 1% 18.01.2013
ПАТ «БАНК СІЧ» 17.12.2012 8 316 1% 17.01.2013
ПАТ «АКБ «Траст-
Капітал»

26.11.2012 7 593 6,5% 25.01.2013

ПАТ «АКБ «Траст-
Капітал»

26.12.2012 7 376 1,5% 04.01.2013

ПАТ «АКБ «Траст-
Капітал»

21.12.2012 7 386 3% 04.01.2013

АТ «Укрінбанк» 24.12.2012 21 119 3,75% 04.02.2013
АТ «Укрінбанк» 24.12.2012 21 084 2,05% 14.01.2013
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 
корпоративні 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 40 215 Х Х 
Усього зобов'язань Х 663 648 Х Х 

Статті балансу станом на 31.12.2012р. «Кошти клієнтів» в сумі 515 182 тис. грн., резерви за 
зобов’язаннями в сумі 217 тис. грн. не були включені до зазначеної вище таблиці, оскільки її 
структурою відповідні види зобов’язань не передбачені. Показник таблиці «Інші зобов’язання» 
включає наступні статті балансу станом на 31.12.2012р.: «Інші фінансові зобов’язання» в сумі 
5 799 тис. грн., «Інші зобов’язання» в сумі 4 156 тис.грн. та «Субординований борг» в сумі 
30 260 тис. грн. Стаття балансу «Кошти банків» в сумі 78 034 тис. грн. станом на 31.12.2012р. 
включає отримані короткострокові кредити банків в сумі 78 031 тис. грн. та кошти на кореспон-
дентських рахунках та депозити овернайт інших банків в сумі 3 тис.грн.
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10. Інформація щодо аудиторського висновку 
Висновок щодо консолідованих фінансових звітів
Ми провели аудит консолідованих фінансових звітів Публічного Акціонерного товари-

ства «Перший Інвестиційний Банк» (код ЄДРПОУ – 26410155, місцезнаходження: Україна, 
м.Київ, пр-т. Московський 6, дата державної реєстрації – 20.06.97) та його дочірнього під-
приємства (далі - Група), що включають консолідований звіт про фінансовий стан станом на 
31 грудня 2012 року, консолідований звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, 
консолідований звіт про зміни у власному капіталі, консолідований звіт про рух грошових 
коштів за рік, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші 
пояснювальні примітки. Ці фінансові звіти складаються та подаються до Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) при розкритті інформації емітентами 
цінних паперів.

Цей аудиторський висновок (звіт) складений з урахуванням вимог Комісії, що викладені 
в рішенні від 29 вересня 2011 №1360 «Вимоги до аудиторського висновку при розкритті ін-
формації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» та від 19 
грудня 2006 №1528 «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами 
та професійними учасниками фондового ринку» (далі - Положення).

Відповідальність управлінського персоналу Групи
Управлінський персонал Групи несе відповідальність за підготовку та достовірне пред-

ставлення цих консолідованих фінансових звітів у відповідності до вимог Міжнародних стан-
дартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал 
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не міс-
тить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих консолідованих фінансових 

звітів на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також пла-
нування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не 
містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських до-
казів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження 
аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів 
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає захо-
ди внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінан-
сових звітів, 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 використаної 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 
нашої думки.

Висновок (немодифікована думка)
На нашу думку, консолідовані фінансові звіти справедливо та достовірно в усіх суттєвих 

аспектах відображають фінансовий стан Групи станом на 31 грудня 2012 року, її фінансові 
результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Генеральний директор О. В. Почкун
Аудитор Г. С. Нерсесян
Сертифікат аудитора банків №0171 від 22 грудня 2011 року
м. Київ, Україна
18 березня 2013 року
Звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів
У відповідності до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (нада-

лі - НКЦПФР), що викладені в Положенні щодо підготовки аудиторських висновків, які по-
даються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інфор-
мації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженому Рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року №1528, ауди-
тори мають висловити думку стосовно окремо визначених аспектів фінансової звітності емі-
тентів та професійних учасників фондового ринку.

Інформація, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах 
аудиту консолідованих фінансових звітів Публічного Акціонерного товариства «Перший 
Інвестиційний Банк» та його дочірнього підприємства (далі - Група), що включають консо-
лідований звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2012 року, консолідований звіт 
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, консолідований звіт про зміни у власному 
капіталі, консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, 
опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. Зазначена ін-
формація отримана на основі вибіркового тестування і в обсягах, необхідних для плану-
вання та проведення аудиторських процедур відповідно до вимог Міжнародних стандартів 
аудиту.

При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати обмежений характер процедур з 
оцінки питань, пов'язаних з діяльністю Групи, організацією системи бухгалтерського обліку 
та внутрішнього контролю. Крім того, потрібно враховувати, що критерії оцінки, застосовані 
нами, можуть відрізнятись від критеріїв, що застосовуються НКЦПФР.

В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту консолідованих 
фінансових звітів ми висловлюємо нашу думку:

Стосовно розкриття інформації за видами активів відповідно до вимог Міжнародних 
стандартів фінансової звітності

Нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність консолідованих фінансових 
звітів Групи вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності в частині розкриття ін-
формації щодо активів.

Загальний обсяг активів станом на 31.12.2012, що Група розкрила в фінансовій звітності 
– 885 631 тис.грн. (31.12.2011 – 913 121 тис.грн.), в тому числі статті балансу:

«Грошові кошти та їх еквіваленти» - 95 963 тис.грн. (31.12.2011 – 86 845 тис.грн.)
«Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України» - 6 984 тис.грн. 

(31.12.2011 – 5 080 тис.грн.)
«Кошти в інших банках» - 70 666 тис.грн. (31.12.2011 – 134 178 тис.грн.)
«Кредити та заборгованість клієнтів» - 586 928 тис. грн. (31.12.2011 – 594 328 тис.грн.) 
«Цінні папери в портфелі банку на продаж» - 36 649 тис.грн. (31.12.2011 – 27 321 тис.

грн.)
«Інвестиційна нерухомість» - 16 417 тис.грн. (31.12.2011 – 16 417 тис.грн.)
«Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток» - 825 тис.грн. 

(31.12.2011 – 820 тис.грн.)
«Відстрочений податковий актив» - 9 217 тис.грн. (31.12.2011 – 10 603 тис.грн.)
«Основні засоби та нематеріальні активи» - 37 853 тис.грн. (31.12.2011 – 24 672 тис.

грн.)
«Інші фінансові активи» - 11 485 тис.грн. (31.12.2011 – 6 694 тис.грн.)
«Інші активи» - 12 644 тис.грн. (31.12.2011 – 6 163 тис.грн.)
Стосовно розкриття інформації про зобов'язання відповідно до вимог Міжнародних 

стандартів фінансової звітності
Нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність консолідованих фінансових 

звітів Групи вимогам Міжнародної фінансової звітності в частині розкриття інформації за 
видами зобов’язань.

Загальний обсяг зобов’язань станом на 31.12.2012, що Група розкрила в фінансовій звіт-
ності – 633 648 тис. грн. (31.12.2011 – 661 428 тис.грн.), в тому числі статті балансу:

«Кошти банків» - 78 034 тис.грн. (31.12.2011 – 145 543 тис.грн.)
«Кошти клієнтів» - 515 182 тис.грн. (31.12.2011 – 479 064 тис.грн.)
«Резерви за зобов’язаннями» - 217 тис.грн. (31.12.2011 – 426 тис.грн.)
«Інші фінансові зобов’язання» - 5 799 тис.грн. (31.12.2011 – 2 671 тис.грн.)
«Інші зобов’язання» - 4 156 тис.грн. (31.12.2011 – 3 471 тис.грн.)
«Субординований борг» - 30 260 тис.грн. (31.12.2011 – 30 253 тис.грн.)
Стосовно розкриття інформації про власний капітал відповідно до вимог Міжнародних 

стандартів фінансової звітності
Нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність консолідованих фінансових 

звітів Групи вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності в частині розкриття ін-
формації про власний капітал. Загальний обсяг власного капіталу станом на 31.12.2012, що 
Група розкрила в консолідованій фінансовій звітності – 251 983 тис.грн. (31.12.2011 – 251 
693 тис.грн.), в тому числі зареєстрований статутний капітал – 230 000 тис.грн. (31.12.2011 
– 230 000 тис.грн.)

Стосовно відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства
Вартість чистих активів Групи перевищує статутний капітал, що відповідає вимогам за-

конодавства України.
Стосовно сплати акціонерами статутного капіталу у встановлені законодавством терміни 

(сплачено повністю чи частково). У разі, якщо статутний фонд (капітал) сплачено не у повно-
му обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капіта-
лу)

Зареєстрований статутний капітал Банку станом на 31.12.2012 складає 230 000 тис. грн. 
(31.12.2011 – 230 000 тис.грн.), що відповідає Статуту. Статутний капітал акціонерами спла-
чено повністю та у встановлені законодавством терміни.

Стосовно дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку, для 
яких ці показники визначені НКЦПФР

НКЦПФР не визначені вимоги ліквідності банків-професійних учасників фондового рин-
ку.

Стосовно забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України 
(вид, розмір та опис забезпечення за цінними паперами) (у разі наявності)

Група не здійснювала випуск забезпечених цінних паперів.
Стосовно відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечно-

го покриття відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації»
Група не здійснювала випуск іпотечних облігацій.
Стосовно розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку)
Нами не виявлено факти, що свідчать про невідповідність фінансових звітів Групи ви-

могам Міжнародних стандартів фінансової звітності в частині розкриття інформації про чис-
тий прибуток (збиток).

Загальний обсяг прибутку за 2012 рік, що Група розкрила в фінансовій звітності – 
845 тис.грн. (31.12.2011 – збиток 2 626 тис.грн.).

Стосовно стану виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами 
(вид та розмір зобов'язань за цінними паперами, своєчасність та повнота виконання 
зобов'язань за цінними паперами відповідно до проспекту емісії)

Станом на 31.12.2012 Група не мала зобов'язань за борговими та іпотечними цінними 
паперами.

Стосовно відповідності вимогам законодавства України розміру власного капіталу ком-
панії з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів

Група не є компанією з управління активами.
Стосовно розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть 

вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості 
його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок»:

• прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків 
статутного капіталу – не приймалися; 

• прийняття рішення про викуп власних акцій – не приймалися; 
• факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі – Акції Публічного Акціо-

нерного товариства «Перший Інвестиційний Банк» пройшли процедуру лістингу і знаходять-
ся у другому рівні лістингу біржового списку ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» з 10 
листопада 2010 року; 

• отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента – не 
отримувалася; 

• зміна складу посадових осіб емітента – 2 повідомлення; 
• зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – не від-

бувалась; власники акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, протягом 
звітного періоду були відсутні; 
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• рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв – не приймали-
ся; 

• рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу – не приймалися; 
• порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію – не 

порушувалося, не виносилися; 
• рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента - не 

приймалися.
Інформація, що передбачена Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інфор-

мації емітентами цінних паперів (затверджено Рішенням ДКЦПФР №1360 від 29 вересня 
2011)

У відповідності до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (нада-
лі - НКЦПФР) до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних папе-
рів (крім емітентів облігацій місцевої позики), що затверджені рішенням Державної комісії з 
цінних паперів і фондового ринку від 29 вересня 2011 року №1360, аудитори мають вислови-
ти думку стосовно окремо визначених аспектів інформації, що розкривається емітентом 
цінних паперів.

Інформація, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах 
аудиторської перевірки консолідованих фінансових звітів Публічного Акціонерного товари-
ства «Перший Інвестиційний Банк» та його дочірнього підприємства (далі - Група) за 2012 
рік. Зазначена інформація отримана на основі вибіркового тестування і в обсягах, необхідних 
для планування та проведення аудиторських процедур відповідно до вимог Міжнародних 
стандартів аудиту.

При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати обмежений характер процедур з 
оцінки питань, пов'язаних з діяльністю Групи та організацією системи бухгалтерського облі-
ку та внутрішнього контролю. Крім того, потрібно враховувати, що критерії оцінки, застосо-
вані нами, можуть відрізнятись від критеріїв, що застосовуються НКЦПФР.

В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту консолідованої 
фінансової звітності ми висловлюємо нашу думку:

Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині 
третій статті 155 Цивільного кодексу України.

Вартість чистих активів Групи перевищує статутний капітал, що відповідає вимогам за-
конодавства. 

Висновки щодо наявності (відсутності) суттєвих невідповідностей між фінансовою звіт-
ністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних па-
перів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю:

В межах виконаних нами процедур під час проведення аудиту нами не виявлено суттєвих 
розбіжностей між інформацією, що розкривається у консолідованих фінансових звітах Гру-
пи на 31 грудня 2012 з відповідною іншою інформацією, що розкривається емітентами цін-
них паперів та подається до НКЦПФР.

Разом з цією фінансовою звітністю Групою не подається інша інформація.
Виконання значних правочинів (25 і більше відсотків вартості активів Банку за даними 

останньої річної фінансової звітності):

Протягом звітного року за погодженням Спостережної ради Емітента було укладено 5 
договорів на загальну суму 900 080 тис.грн. Щодо питань кредитування не було значних 
правочинів. 

Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту, відповідно до 
Закону України «Про акціонерні товариства»:

Стан корпоративного управління відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні то-
вариства». Функція внутрішнього аудиту в структурі Групи організована та функціонує в 
формі відділу внутрішнього аудиту.

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при 
аудиті фінансової звітності»):

До процедур, що нами виконувалися під час аудиту, входила й оцінка ризиків суттєвих 
викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ри-
зиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовір-
ного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відпо-
відають обставинам.

Відомості про аудиторську фірму:
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»;
Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-

рів – 2091, видане 26 січня 2001 року;
Місцезнаходження - 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28.
Тел.: +380 (44) 284 18 65
Факс: +380 (44) 284 18 66
Договір про надання аудиторських послуг №203 від 30 жовтня 2012року
Дата початку проведення аудиту: 11 лютого 2013
Дата закінчення проведення аудиту: 18 березня 2013
Генеральний директор О. В. Почкун
Аудитор Г. С. Нерсесян
Сертифікат аудитора банків №0171 від 22 грудня 2011 року
м. Київ, Україна
18 березня 2013 року
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 www.escrin.nssmc.gov.ua 24.04.2013р. Річна інформація опублікована 
на сторінці www.pinbank.ua 24.04.2013р. 

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації. 
12.2. Заступник голови Правління    ________                           с.В. Приходько
        (підпис)            (ініціали та прізвище керівника) 
   М. П.     24.04.2013р.
        (дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ФІРМА 
«ПОлУМ’Я»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фірма 

«Полум’я».
1.2. Організаційно-правова форма емітента — Акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13462682.
1.4. Місцезнаходження емітента: 49064, Дніпропетровська обл., місто Дні-

пропетровськ, вул. Камчатська, буд. 63.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента тел.: (0562) тел. 33-45-90, 

факс:(0562) 33-45-91.
1.6. Електронна поштова адреса: magalenets@agrooven.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://agrooven.com.ua/company/corporation-
structure.

1.8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «Фірма «Полум’я» від 19.04.2013 р. у зв’язку з необхідністю прове-
дення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства 
було призначено Ревізора - Дворніцьку Валентину Григорівну.

Дворніцька Валентина Григорівна володіє часткою у статутному капіталі емі-
тента у розмірі 0,0141%. Дворніцьку В. Г. призначено на посаду Ревізора «Фірма 
«Полум’я» до моменту обрання іншої особи на вказану посаду, але на строк не 
більше, ніж на п’ять років. У Дворніцької В. Г. відсутня непогашена судимість за 
корисливі та посадові злочини. Згода на розголошення персональних даних по-
садовою особою не надана.

3. Підпис
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 

в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодав-
ства:

голова правління  Заворотня л. М.
24.04.2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ФІРМА «ПОлУМ’Я»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фірма 

«Полум’я».
1.2. Організаційно-правова форма емітента — Акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13462682.
1.4. Місцезнаходження емітента: 49064, Дніпропетровська обл., місто Дніпропе-

тровськ, вул. Камчатська, буд. 63.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента тел.:(0562) тел. 33-45-90, факс: 

(0562) 33-45-91.
1.6. Електронна поштова адреса: magalenets@agrooven.com.ua.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: http://agrooven.com.ua/company/corporation-
structure.

1.8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного това-
риства «Фірма «Полум’я» від 19.04.2013 р. з метою здійснення захисту прав акціо-
нерів товариства було призначено Наглядову раду ПрАТ «Фірма «Полум’я».

Наглядова рада була призначена в наступному складі: Голова Наглядової ради 
- Заворотній Віктор Петрович, який володіє часткою у статутному капіталі емітента 
у розмірі 48,1293%; члени Наглядової ради - Заворотня Елеонора Миколаївна (не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента), Александрова Олена Георгіївна 
(володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,0121%). 

Голова та члени Наглядової ради ПрАТ «Фірма «Полум’я» призначені безстроко-
во до моменту обрання іншого персонального складу Наглядової ради товариства. 
У всіх призначених посадових осіб відсутня непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини. Згоду на розкриття та розголошення персональних даних вказа-
ними посадовими особами не надано.

3. Підпис
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
голова правління  Заворотня л. М.

24.04.2013 р.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 

«ІнтерЕкспрес».
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство.
1.3. Місцезнаходження емітента: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69.
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33097568.
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 287 47 16.
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 370999.
1.7. Дата державної реєстрації: 09.08.2004 р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.interexpress.com.ua/uk/fin-zvit.
2. Основні показники
фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 17772 18985
Основні засоби (за залишковою вартістю) 181 283
Довгострокові фінансові інвестиції 12360 13360
Запаси 57 96
Сумарна дебіторська заборгованість 1620 1877
Грошові кошти та їх еквіваленти 2006 1983
Власний капітал 14869 13916
Статутний капітал 7 300 7300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4324 4596
Довгострокові зобов’язання 305 325
Поточні зобов’язання 1106 1377
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,49 5,79
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,49 5,79

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 730 730
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 14869 13916

3. Інформація про органи управління емітента,
посадових осіб та його засновників
Органи управління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»:
1. Правління сформовано у складі:
- Голова Правління – гр. Улановський Володимир Миколайович (паспорт СН 105951, ви-

даний Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 01 березня 1996р.; податковий номер 
2177013856; адреса: Україна, м. Київ, вул. Теремківська, буд. 8, кв. 15; дата народження: 
09  серпня 1959 року);

- Перший заступник Голови Правління – гр. Кушнір Віктор Михайлович (паспорт СО 
290504, виданий Залізничним РУ ГУ МВД України в місті Києві від 16 грудня 1999р.; податко-
вий номер 2382513251; адреса: Україна, м. Київ, вул. Стадіонна, буд. 13, кв. 138; дата наро-
дження: 25 березня 1965 року);

- заступник Голови Правління – гр. Харитоненко Олена Олександрівна (паспорт МА 
424139, виданий Середино-Будським РВ УМВС України в Сумській обл. від 18 червня 1998р.; 
податковий номер 2972608262; адреса: Україна, м. Київ, проспект Л. Курбаса, буд. 7Б, кв. 48; 
дата народження: 21 травня 1981 року); 

- член Правління – гр. Беседіна Тетяна Ігорівна (паспорт СО 623168, виданий Старокиїв-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 27 вересня 2001р.; податковий номер 3122219440; 
адреса: Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 12А, кв. 36; дата народження: 25 червня 
1985 року);

- член Правління - секретар Правління – гр. Кудрявцева Ганна Борисівна (паспорт МЕ 
758429, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві від 27 липня 2006р.; податковий 
номер 2954111387; адреса: Україна, м. Київ, вул. Курнатовського, буд.17Б, кв.100; дата на-
родження: 17 листопада 1980 року).

2. Наглядова Рада сформована у складі:
- Голова Наглядової Ради – Президент – гр. Кісельов Євген Михайлович (паспорт КС 

301742, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області від 30 січня 
2004р.; податковий номер 1963410137; адреса: Україна, м. Київ, вул. М. Драгомирова, буд. 3, 
кв. 166; дата народження: 03 жовтня 1953 року);

- Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент – гр. Кісельова Аполлінарія Петрів-
на (паспорт КС 301741, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області від 
30 січня 2004р.; податковий номер 1943723180; адреса: Україна, м. Київ, вул. М. Драгомиро-
ва, буд. 3, кв. 166; дата народження: 26 березня 1953 року);

- Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент – гр. Рудь Людмила Василівна 
(паспорт ВА 359555, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області від 08 
серпня 1996р.; податковий номер 2938123942; адреса: Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, 
буд. 1Г, кв. 268; дата народження: 10 червня 1980 року).

3. Ревізійна комісія сформована у складі:
- Голова Ревізійної комісії – гр. Вишневська Марія Володимирівна (паспорт СН 010761, 

виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 06 червня 1995р.; податковий номер 
2844510568; адреса: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 58, кв. 9; дата народження: 
17 листопада 1977 року);

- член Ревізійної комісії – гр. Слободян Катерина Володимирівна (паспорт СН 858075, 

виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 30 червня 1998р.; податковий номер 
2991716421; адреса: Україна, м. Київ, вул. Турівська, буд. 19, кв. 14; дата народження: 28  лис-
топада 1981 року);

- член Ревізійної комісії – гр. Чума Наталія Михайлівна (паспорт МЕ 373223, виданий 
Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 09 квітня 2004р.; податковий номер 
3151824325; адреса: Україна, м. Київ, вул. Вавілових, буд. 18, кв. 12; дата народження: 
17  квітня 1986 року).

Засновниками (учасниками) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» є:
– гр. Кісельов Євген Михайлович (паспорт КС 301742, виданий Франківським РВ ЛМУ 

УМВС України у Львівській області від 30 січня 2004р.; податковий номер 1963410137; адре-
са: Україна, м. Київ, вул. М. Драгомирова, буд. 3, кв. 166; дата народження: 03 жовтня 1953 
року; володіє 471 простою іменною акцією, що становить 64,5205 відсотків статутного капі-
талу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»);

– гр. Кісельова Аполлінарія Петрівна (паспорт КС 301741, виданий Франківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській області від 30 січня 2004р.; податковий номер 1943723180; адре-
са: Україна, м. Київ, вул. М. Драгомирова, буд. 3, кв. 166; дата народження: 26 березня 1953 
року; володіє 1 акцією, що становить 0,1370 відсотків статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕк-
спрес»);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТрансфармПлюс» (зареєстроване Голосіїв-
ською районною у місті Києві державною адміністрацією від 05.05.2001р.; код за ЄДРПОУ 
31451597; реєстраційний номер: 10681200000003110; адреса: 01033, м. Київ, вул. Володи-
мирська, буд. 69; банківські реквізити: р/р 26008001092 в АБ «Експрес-Банк», МФО 322959; 
володіє 258 простими іменними акціями, що становить 35,3425 відсотків статутного капіталу 
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»).

4. Інформація про цінні папери емітента
Статутний капітал ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» розподілений на прості іменні акції в бездо-

кументарній формі в кількості 730 штук номіналом 10 000 гривень кожна, загальною вартіс-
тю 7 300 000 гривень. Виключно закрите (приватне) розміщення. Лістинг не проводився.

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 ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у депози-

тарній системі, не змінювалася.
6. Інформація про загальні збори
28.03.2012 р. – відбулося проведення чергових (річних) Загальних Зборів ПрАТ СК «Ін-

терЕкспрес».
7. Інформація про дивіденди
За результатами Загальних зборів акціонерів попереднього періоду (28.03.2012) та звіт-

ного періоду (17.04.2013) дивіденди не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторською фірмою ТОВ «Консул» був проведений аудит на достовірність та повноту 

фінансової звітності товариства станом на 31 грудня 2012р. і зроблений наступний висно-
вок: 

«Аудиторською перевіркою встановлено, що ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» функціонує на за-
конних засадах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими 
документами.

Перевірка проведена у відповідності із Законом України «Про аудиторську діяльність» 
(нова редакція), Міжнародними стандартами аудиту (далі - МСА), зокрема, МСА 700, 705, 706 
та іншими стандартами, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Ці стандарти ви-
магають дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих виправлень.

Крім цього, аудиторами здійснювалася ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викрив-
лення фінансової інформації внаслідок шахрайства та виконання процедур для розгляду 
оцінених ризиків з професійним скептицизмом протягом усього аудиту у відповідності з МСА 
240. Виконані аудиторами процедури для розгляду оцінених ризиків з професійним скепти-
цизмом констатують відсутність ризиків суттєвого викривлення у фінансовій звітності.

Аудиторський висновок складено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при 
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), 
що затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
29.09.2011 року № 1360 (далі – Вимоги) та Методичних рекомендацій щодо формату ауди-
торського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних 
звітних даних страховика, які затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України (далі – ДКРРФП України) від 27.12.2005 року № 5204. 

Аудитори стверджують, що проведена ними аудиторська перевірка забезпечує достатню 
й обґрунтовану підставу для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансової звіт-
ності та є підтвердженням її достовірності та повноти.

На думку аудиторів фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 
фінансовий стан ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 31 грудня 2012 року, а також результати його 
діяльності і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Між-
народних стандартів фінансової звітності.».

Дата аудиторського звіту: 07.03.2013 року.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
«17» квітня 2013 року - дата опублікування річної інформації в мережі Інтернет  

(http://www.interexpress.com.ua/uk/fin-zvit).
«24» квітня 2013 року - дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

10.2. Найменування посади 
голова Правління __________ В.М. Улановський 
М.П. «24» квітня 2013 року

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«сТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКсПРЕс»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«ДНІПРОПЕТРОВсЬКИЙ М'ЯсОКОМбІНАТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Дніпро-

петровський м’ясокомбінат».
1.2. Організаційно-правова форма емітента — Акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33109138.
1.4. Місцезнаходження емітента: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дні-

пропетровськ, вул. Молодогвардійська, буд. 32
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента тел.: (0562) 33-45-90, факс: 

(0562) 33-45-91.
1.6. Електронна поштова адреса: magalenets@agrooven.com.ua.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://agrooven.com.ua/company/corporation-
structure.

1.8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «Дніпропетровський м’ясокомбінат» від 19.04.2013 р. у зв’язку з 
необхідністю проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціо-
нерного товариства було призначено Ревізора - Дворніцьку Валентину Григо-
рівну.

Дворніцька Валентина Григорівна не володіє часткою у статутному капіталі 
емітента. Дворніцьку В. Г. призначено на посаду Ревізора ПрАТ «Дніпропетров-
ський м’ясокомбінат» до моменту обрання іншої особи на вказану посаду, але на 
строк не більше, ніж на п’ять років. У Дворніцької В. Г. відсутня непогашена су-
димість за корисливі та посадові злочини. Згода на розголошення персональних 
даних посадовою особою не надана.

3. Підпис
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 

в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодав-
ства:

голова правління  Заворотній В. П.
24.04.2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«слАВУТИч-АгРО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Славутич-Агро».
1.2. Організаційно-правова форма емітента — Акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32286758.
1.4. Місцезнаходження емітента: 51230, Дніпропетровська обл., Новомос-

ковський р-н, с. Голубівка, вул. Центральна, буд. 141
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента тел.:(0562) 33-45-90, 

факс:(0562) 33-45-91.
1.6. Електронна поштова адреса: magalenets@agrooven.com.ua.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://agrooven.com.ua/company/corporation-
structure.

1.8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «Славутич-Агро» від 23.04.2013 р. у зв’язку з необхідністю проведен-
ня перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства було 
призначено Ревізора - Дворніцьку Валентину Григорівну.

Дворніцька Валентина Григорівна не володіє часткою у статутному капіталі 
емітента. Дворніцьку В. Г. призначено на посаду Ревізора ПрАТ «Славутич-Агро» 
до моменту обрання іншої особи на вказану посаду, але на строк не більше, ніж 
п’ять років. У Дворніцької В. Г. відсутня непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини. Згода на розголошення персональних даних посадовою осо-
бою не надана.

3. Підпис
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-

на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства:

голова правління  Заворотній В. П.
24.04.2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«МАгДАлИНІВсЬКИЙ КОМбІНАТ ХлІбОПРОДУКТІВ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «МАГДА-

ЛИНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ».
1.2. Організаційно-правова форма емітента — Акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31177274.
1.4. Місцезнаходження емітента: 51100, Дніпропетровська обл., смт. Магда-

линівка, вул. Набережна, буд. 43.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента тел.:(0562) тел. 33-45-90, 

факс: 33-45-91.
1.6. Електронна поштова адреса: magalenets@agrooven.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://agrooven.com.ua/company/corporation-
structure.

1.8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «Магдалинівський комбінат хлібопродуктів» від 22.04.2013 р. у 
зв’язку з необхідністю проведення перевірки фінансово-господарської діяль-
ності акціонерного товариства було призначено Ревізора - Дворніцьку Валентину 
Григорівну.

Дворніцька Валентина Григорівна не володіє часткою у статутному капіталі 
емітента. Дворніцьку В. Г. призначено на посаду Ревізора ПрАТ «Магдалинів-
ський комбінат хлібопродуктів» до моменту обрання іншої особи на вказану по-
саду, але на строк не більше, ніж п’ять років. У Дворніцької В. Г. відсутня непо-
гашена судимість за корисливі та посадові злочини. Згода на розголошення 
персональних даних посадовою особою не надана.

3. Підпис
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 

в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодав-
ства:

голова правління  Хлєвнер В. г.
24.04.2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ВИДАВНИчО-ПРОДЮсЕРсЬКИЙ ЦЕНТР

 «РОНДО-УКРАЇНА»

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Видавничо-продюсерський центр «РОНДО-УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33076752

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 33076752.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«сОНЯчНИЙ бЕРЕг»

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Сонячний берег»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 32113410

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 32113410.infosite.com.ua
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «КЕЗНО»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента: 01033, м.Київ, вул. Василя Яна, 3/5
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22889936
1.5. Міжміський код та телефон: 044 289-46-80
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ №382286
1.7. Дата державної реєстрації: 28.09.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 22889936.infosite.com.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 36422 25695
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2071 21016
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 2
Сумарна дебіторська заборгованість 1792 982
Грошові кошти та їх еквіваленти 897 507
Власний капітал 3251 3084
Статутний капітал 315 315
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -843 -1010
Довгострокові зобов’язання 29673 12286
Поточні зобов’язання 3432 10275
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,743330 0,733330
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,743330 0,733330

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 300000 300000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протя-
гом 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 3251 3084

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: Управління Товариством здійснюють: загальні збори акціонерів - ви-

щий орган Товариства, Наглядова рада, Генеральний директор та Ревізор. Повноваження 
функції Кожен орган управління уповноважений приймати рішення на своєму відповідному 
рівні, залежно від кола повноважень наданих Статутом Товариства 

Посадові особи: Генеральний директор Лодигiн Олександр Юрійович, Голова Наглядової 
ради Портяник Семен Федорович, Член Наглядової ради Корiневич Наталiя Іванівна, Член 
Наглядової ради Драмарецький Дмитро Анатолійович, Ревiзор Портяник Андрiй Семенович.

Засновники емітента: Органiзацiя орендарiв Київського орендно-дослiдного експеримен-
тального заводу нестандартного обладнання, код за ЄДРПОУ: 22889936, місцезнаходження: 
Україна, 01033, м. Київ, вул. Василя Яна, 3/5. 0,00%. 

4. Інформація про цінні папери емітента
Випуск цінних паперів: Акція проста бездокументарна іменна. Свідоцтво: №316/10/1/11 

від 28.07.2011р. зареєстровано: Територiальним управлiнням ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй 
обл. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000126767. Номінальна вартість (грн.): 1,05. 
Кількість акцій (штук): 300000. Загальна номінальна вартість (грн.): 315000,00. Частка у ста-
тутному капіталі: 100,00%. Торгівля акціями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках 
цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лiстингу біржі. Додаткового випуску 
акцій не відбувалось. Iншi цiннi папери не випускались.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: За звітний період зміни особи не було.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 27.04.2012. Кворум зборів (%): 

78,1510.
Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 11.12.2012. Кворум зборів (%): 

98,129. Рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів прийнято Нагля-
довою радою Товариства. 

Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчине-
ними протягом одного року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх пред-
метом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звіт-
ності Товариства за 2012р. Погодження договорів направлених на поліпшення майна 
товариства.

Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 30.03.2013. Кворум зборів (%): 97,779. 
Прибуток за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства 2012р. повністю на-
правити на виплату дивідендів акціонерам. 

7. Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудиторську фірму: АФ ТОВ «ЮВМ - аудит». Свідоцтво про внесення в 

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 
2488 рішення АПУ № 98 від 26.01.2001р., рішення АПУ № 158 від 26.01.2006 р. та рішення АПУ 
№ 224/3 від 23.12.2010 р. Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якості, Рі-
шення АПУ від 22.12.2011 р. № 244/5 «Про результати зовнішніх перевірок системи контролю 
якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами» - пройшли зовнішню перевірку 
системи контролю якості аудиторських послуг. Реквізити ТОВ «ЮВМ -аудит»: адреса : м. Київ, 
вул. Бажана 34/24 т/ф. 574-50-28. (юридична) м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к. 171. 
Аудитор: Максимчук А.І. Сертифікат серії А № 003555 від 15.11.2007р. .- АПУ; Директор Кузуб 
М.В, Сертифікат серії А № 004416 від 30.11.2000р. та продовжений до 30.11.2014р.- АПУ; 
Свідоцтво серії АБ №000626 від 11.12.2007р. та продовжене до 23.12.2015р. - ДКЦПФР; Сві-
доцтво серії А № 001225 від 30.05.2006р. та продовжене до 30.11.2014р. -Держфінпослуг. 

Висновок: Умовно - позитивна думка. На думку аудитора, фінансова звітність ПАТ «КЕЗНО» 
справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою 
фінансової звітності загального призначення. Попередню фінансову звітність ПАТ було складено в 
процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Вартість чистих активів акціонерного то-
вариства станом на 31.12.2012 р. більша від статутного капіталу Товариства і складають 3251тис. 
грн. та більша від нормативного. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються. 
Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої 
зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати скла-
дання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені аудиторські процедури дають нам 
можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Товариства. Річна фінансова 
звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення 
дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати 
мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому. Проведений ана-
ліз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевка-
заний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству платоспроможність та фінансову стій-
кість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення: 24.04.2013, додатково ін-
формація розміщена 24.04.2013 на сторінці 22889936.infosite.com.ua

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством генеральний директор лодигін Олек-
сандр Юрійович, 24.04.2013

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КЕЗНО»

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариства «Полтавський 
домобудiвельний комбiнат»

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01270581
1.5. Міжміський код та телефон: (0532) 668877
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ №648266
1.7. Дата державної реєстрації: 22.01.1992
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 01270581.smida.gov.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 35838 44616
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18937 19608
Довгострокові фінансові інвестиції 70 70
Запаси 10341 11679
Сумарна дебіторська заборгованість 5737 10438
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 6
Власний капітал 8580 9501
Статутний капітал 3292 3292
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -19438 -18517
Довгострокові зобов’язання 3724 4771
Поточні зобов’язання 23534 30344

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,05080 -0,16183
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0,050800 -0,161830

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13168400 13168400
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 8580 9501

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Ревізійна комісія, Гене-

ральний директор. Кожен орган управління уповноважений приймати рішення на своєму від-
повідному рівні, залежно від кола повноважень наданих Статутом Товариства та визначених 
чинним законодавством України.

Посадові особи: Член Наглядової ради Одарюк Тетяна Миколаївна; Заступник голови На-
глядової ради Думанов Вiктор Олексiйович; Голова наглядової ради Яковенко Вiктор Васильо-
вич; Генеральний директор Шишкiн Василь Вiкторович; Головний бухгалтер Загнiйко Катери-
на Iванiвна; Ревізійна комісія: ПКВФ «Декада», код за ЄДРПОУ: 24719569; Заступник 
генерального директора з фiнансових питань Первушина Ольга Юрiївна. Посадові особи не 
мають непогашених судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадові особи не надали 
згоди на розкриття персональних даних.

Засновники емітента: Приватно - комерцiйно виробнича фiрма «Декада», код за ЄДРПОУ: 
24719569, місцезнаходження: Україна, 03127, м. Київ, пр-кт. Жовтня, 100/2. 5,0879%. Товари-

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВА «ПОлТАВсЬКИЙ ДОМОбУДiВЕлЬНИЙ КОМбiНАТ»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Бучанський 
приладобудiвний завод ВЕДА»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента: 08292, Київська область, м.Буча, вул.Горького, 8
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05756731
1.5. Міжміський код та телефон: (0297) 25-874
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААА №379419
1.7. Дата державної реєстрації: 09.08.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.veda.pat.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 5881 5753
Основні засоби (за залишковою вартістю) 545 485
Довгострокові фінансові інвестиції 280 280
Запаси 7 0
Сумарна дебіторська заборгованість 362 497
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 44
Власний капітал 3797 4591
Статутний капітал 4448 4448
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -675 119
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1979 1036
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,270000 -0,029340
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0,270000 -0,029340

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2965438 2965438
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 3797 4591

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: Управління Товариством здійснюють: загальні збори акціонерів - ви-

щий орган Товариства, Наглядова рада, правління Товариства та Ревізійна комісія. Кожен 
орган управління уповноважений приймати рішення на своєму відповідному рівні, залежно 
від кола повноважень наданих Статутом Товариства та визначених чинним законодавством 
України.

Посадові особи: Голова Правлiння Огороднiков Олексiй Сергiйович, Член Правлiння 
Палагiна Тетяна Володимирiвна, Член Правлiння Корж Марiя Федорiвна, Головний бухгалтер 
Арзамасова Людмила Борисівна, Голова Наглядової ради Демченко Сергiй Юрiйович, Член 
Наглядової ради Нiкiфоров Дмитро Володимирович, Член Наглядової ради Синиця Iнна 
Сергiївна, Голова Ревiзiйної комiсiї Добрушкiна Алла Маркiвна, Член Ревiзiйної комiсiї 
Мiшинова Фаїна Семенiвна, Член Ревiзiйної комiсiї Гордiйчук Тетяна Михайлiвна, Голова 
Правлiння Огороднiков Олексiй Сергiйович.

Засновники емітента: Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по 
Київськiй областi. Код за ЄДРПОУ: 19028107. Місцезнаходження: Україна, 08292, Київська 
обл., Києво-Святошинський р-он, м.Буча, вул.Горького, 8. 0,00%. 

4. Інформація про цінні папери емітента

Випуск цінних паперів: Акція проста бездокументарна іменна. Свідоцтво: №473/10/1/10 
від 04.10.2010р. зареєстровано: Територiальним управлiнням ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй 
обл. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000096697. Номінальна вартість (грн.): 1,50. 
Кількість акцій (штук): 2965438. Загальна номінальна вартість (грн.): 4448157,00. Частка у 
статутному капіталі: 100,00%. Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках 
цiнних паперiв не здiйснюється. Iншi цiннi папери не випускались. Акцiї ПАТ «Бучанський 
приладобудiвний завод Веда» включенi до бiржового списку УФБ за категорiєю 
позалiстингових цiнних паперiв. Рiшення Котирувальної комiсiї УФБ протокол № 195 вiд 
29.11.2010 р. Додаткового випуску акцiй не вiдбувалось.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: За звітний період зміни не було.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 05.04.2013. Кворум зборів (%): 99,50.
По Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 09.04.2012. Кворум зборів (%): 

99,51.
7. Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку:
Інформація про аудиторську фірму: Аудиторська Фірма «Порадник» (код ЄДРПОУ 

23509918) Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0997 рі-
шення АПУ від  26.01.2001 р. №98, дія Свідоцтва подовжена рішенням АПУ від 
04.11.2010р.№221/3 до 04.11.2015р. Місцезнаходження 01042 м. Київ, б-р Дружби Народів, 
9, к.1. тел. (044)272-43-72. Директор Аксенова Ольга Валентинівна здійснює свою діяльність 
на підставі Сертифіката аудитора серії А № 003169 , виданого АПУ 26.06.1997 р. та дійсного 
по 26.06.2016 р. (продовжене рішенням АПУ від 26.05.2011р. №231/2) 

Висновок: На нашу думку, попередня фінансова звітність ПАТ «Бучанський приладо-
будівний завод ВЕДА» 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, описаної в Примітках (п.3 та п.4), включаючи припущення управлінського 
персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та обліко-
вих 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. Попередню фінансову звітність ПАТ «Бучанський приладобудівний завод ВЕДА»  
було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, 
попередня фінансова звітність ПАТ «Бучанський приладобудівний завод ВЕДА» може 
бути не прийнятною для інших цілей. Згідно з розрахунком вартість чистих активів ПАТ 
«Бучанський приладобудівний завод ВЕДА» станом на 31.12.2012 р. становить 3797 тис. 
грн., фактичний розмір СК становить 4448 тис. грн. Вартість чистих активів Товариства  
менше  розміру статутного капіталу, що не відповідає вимогам законодавства України, 
зокрема частині третій статті 155 Цивільного кодексу України. В компанії впроваджені 
принципи  корпоративного  управління відповідно до рішення ДКЦПФР від 11.12.2003 р. 
за № 571 «Про затвердження принципів корпоративного управління». Створення служби 
внутрішнього аудиту, знаходиться в стадії розробки. Стан корпоративного управління в 
цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». В результаті 
проведення аудиту Товариства аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчи-
ти про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок 
шахрайства. 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення: 23.04.2013, додатково ін-
формація розміщена 23.04.2013 на сторінці www.veda.pat.ua

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством голова Правлiння Огороднiков Олексiй 
сергiйович, 23.04.2013

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «бУчАНсЬКИЙ ПРИлАДОбУДiВНИЙ ЗАВОД ВЕДА»

ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Полтавський аукцiонний центр», код за ЄДРПОУ: 
21071642, місцезнаходження: Україна, 36021, м. Полтава, вул.Калiнiна, 1/9, кв.40. 0,1406%. 
Закрите акцiонерне товариство «Майстер брок», код за ЄДРПОУ: 21608094, місцезнаходжен-
ня: Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, 60. 0,0304%. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Промконтракт», код за ЄДРПОУ: 22523537, місцезнаходження: Україна, 38751, Полтавська 
обл., Полтавський, с. Розсошенцi, вул.Горбанiвська, 1. 0,0013%. Спiльне українсько - 
бiлоруське пiдприємство «Укртехносинтез» у формi товариства з обмеженою вiдповi, код за 
ЄДРПОУ: 21127532, місцезнаходження: Україна, 40020, м. Суми, пр-т Курський, 6. 0,0001%.

4. Інформація про цінні папери емітента
Випуск цінних паперів: Акція проста бездокументарна іменна. Свідоцтво: №37/16/1/10 від 

30.07.2010р. зареєстровано: ДКЦПФР. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000089734. 
Номінальна вартість (грн.): 0,25. Кількість акцій (штук): 13168400. Загальна номінальна вар-
тість (грн.): 3292100,00. Частка у статутному капіталі: 100,00%. 

Крім акцій товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів: облігацій, іпотечних 
сертифікатів та сертифікатів ФОН, цільових облігацій, виконання за якими забезпечене 
об’єктами нерухомості. Тому інформація стосовно цих ЦП в звіті товариства відсутня. Додат-
кового випуску акцiй не вiдбувалось. Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх 
ринках цiнних паперiв не здiйснюється, акцiї не включенi до лiстингу жодної фондової бiржi. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: За звітний період зміни не було.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 12.04.2012. Кворум зборів (%): 60,02. По 

всім питанням порядку денного рішення прийняті більшістю голосів.
7. Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора: ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та ауди-

ту» Свідоцтво №1991 видане 26.01.2001р. термін чинності до 23.12.2015р., адреса: 36003, м.
Полтава, вул.. Жовтнева, 41а, к.4. Аудитор: Шейко О.М. сертифікат аудитора №001723 серія А, 

виданий 24.11.1994р. АПУ термін дії до 24.11.2013, у Реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності 
№1602 від 26.01.2001

Висновок: Аудитор вважає за можливе надати умовно - позитивний аудиторський висно-
вок про діяльність ПАТ «Полтавський ДБК». На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть товари-
ства складено з урахуванням норм мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi якi застосо-
вуються на початковiй стадiї її пiдготовки щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 
р. разом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31.12.2011 року та за рiк, що завершився на 
зазначену дату, як описано в облiковiй полiтицi. При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi на 
вiдповiднiсть Міжнародним стандартам фінансової звітності, зокрема у примiтках пояснюють-
ся основнi принципи стосовно коригування показникiв, що пiдлягають виконанню товари-
ством на данiй стадiї пiдготовки, а також оцiннi значення ранiше опублiкованої фiнансової 
звiтностi за станом на 31.12.2011 року, та за рiк що завершився на зазначену дату, пiдготовленої 
на основi звiтних форм передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, 
що дiють в Українi. Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фі-
нансовий стан ПАТ «Полтавський ДБК» станом на 31.12.2012 року, його фінансові результати 
і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату. Попередню фінансову звітність 
ПАТ «Полтавський ДБК» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на 
МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність товариства може бути не прийнятою для 
інших цілей. На підставі аналізу показників фінансового стану можна зробити висновок, що 
товариство має реальні умови для ведення господарської діяльності при виконанні 
організаційно-технічних заходів.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення: 24.04.2013, додатково інфор-
мація розміщена 24.04.2013 на сторінці 01270581.smida.gov.ua

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством Генеральний директор Шишкiн Василь 
Вiкторович, 24.04.2013
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
лІКУВАлЬНО-ОЗДОРОВчИХ ЗАКлАДІВ ПРОФсПІлОК УКРАЇНИ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 02583780
1.4. Місцезнаходження емітента: 01019, м. Київ, а/с. 34
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : (044)289-01-11, (044)289-76-50
1.6. Електронна поштова адреса емітента : corporate@ukrzdrav.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації : www.ukrzdrav.info
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

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

2. Текст повідомлення 
Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 23 квітня 2013 року припинено по-

вноваження члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Чушенко Наталії Федорівни.
Підставою для прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 

23.04.2013р. №Р4-19 «Про обрання та припинення повноважень члена Правління Товари-
ства» була необхідність зміни складу Правління.

Посадова особа Чушенко Наталія Федорівна, яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Правління: 2 роки.
Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: заступник начальника фінансово-

бюджетного управління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», начальник фінансово-бюджетного 
управління-головний бухгалтер ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», головний бухгалтер ТОВ «Рута».

 Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
 Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 23.04.2013р. обрано члена Прав-

ління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Троценка Олександра Миколайовича.
 Підставою для прийняття рішення Наглядової ради від 23.04.2013р. №Р4-19 «Про об-

рання та припинення повноважень члена Правління Товариства» було припинення повнова-
жень члена Правління Товариства.

 Зміни у персональному складі посадових осіб, а саме Правління, відбулися, так як від-
булася зміна складу Правління Товариства.

 Посадова особа Троценко Олександр Миколайович призначена на посаду Член Правління.
 Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента.
 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
 Посадову особу обрано на термін дії основного складу Правління ПрАТ «Укрпрофоздо-

ровниця».
 Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у 

статутному капіталі ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».
 Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник фінансово-

бюджетного управління - головний бухгалтер ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», заступник на-
чальника управління адміністрування єдиного реєстру громадян Державної спеціалізованої 
фінансової установи Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, на-
чальник контрольно-ревізійного відділу служби моніторингу, внутрішнього контролю та ко-
мунікацій Державної спеціалізованої фінансової установи Державного фонду сприяння мо-
лодіжному житловому будівництву, директор з готельного господарства та туризму Концерну 
«Військторгсервіс», начальник контрольно-ревізійного відділу управління по роботі регіона-
ми Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

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. Найменування посади Го-
лова Правління

__________
(підпис) 

М.В. Субота
(ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 23.04.2013р. »
(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ТРАНсЗВУК»

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 
Приватне акціонерне товариство «Інженерний центр Трансзвук»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 13878336

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію. 

www.transzvuk.com 
http://www.stockmarket.gov.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента за 2012 рік
1.Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: ЗАлІЩИЦЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «АгРОПРОМТЕХНІКА»

1.2.Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство
1.3.Місцезнаходження емітента: 47500, Тернопільська область, Заліщицький район,  

м. Заліщики, вул. Степана Бандери, 116
1.4.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04541804
1.5.Міжміський код та телефон: відсутні
1.6.Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 090380
1.7.Дата державної реєстрації: 25.09.1995р.
1.8.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 04541804.infosite.com.ua
2.Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1.Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємни-

цтва (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1110,0 1110,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 387,6 387,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 42,4 42,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,0 0,0
Власний капітал 968,2 968,3
Статутний капітал 364,0 364,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -32,5 -32,4
Довгострокові зобов'язання 0,0 0,0
Поточні зобов'язання 141,8 141,7
Чистий прибуток (збиток) -0,1 -0,2
Вартість чистих активів 968,2 968,3

3.Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів. Виконавчим 

органом управління товариства є директор. Контролює діяльність виконавчого органу на-
глядова рада. Контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства ревізійна 
комісія. Посадові особи: директор Костенко П.М., голова наглядової ради Олешко О.М., член 
наглядової ради Савчук А.І., член наглядової ради Ліщина І.В., голова ревізійної комісії: Жол-
нарський О.А. 

Рішенням загальних зборів акціонерів від 23 жовтня 2010 року створено ліквідаційну 
комісію: Костенко П.М. – голова комісії, Олешко О.М. – член комісії, Демкович Є.А.– член 
комісії, Степанов В.В. – член комісії, Савчук А.І. – член комісії.

Засновники емітента: РВ ФДМУ по Тернопільській обл. Місцезнаходження: Україна, 
46008, Тернопіль, Танцорова, 11. Акціями ВАТ на кінець звітного періоду не володіє.

4.Інформація про цінні папери емітента
Акції. Тип цінного папера: Іменні прості. Форма існування та форма випуску: Документар-

на, іменні. Номінальна вартість (грн.): 0,25. Кількість акцій (штук): 1454706. Загальна номі-
нальна вартість (грн.): 363676,50. Частка у статутному капіталі 100. Лістинг – акції ВАТ не 
включені до лістингу на біржі.

5.Інформація про зміну особи яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України. Товариство не змінювало особу, яка веде облік прав власності 
на цінні папери емітента.

6.Інформація про загальні збори. У звітному році загальні чергові збори акціонерів та 
позачергові збори не проводились, в зв’язку з відсутністю пропозицій щодо їх проведення. 

7.Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 
8.Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторською перевіркою встановлено, що Заліщицьке ВАТ «Агропромтехніка» функці-

онує на законних засадах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та засно-
вницькими документами.

Структура і зміст наказу про облікову політику вимагає трансформаційного коригування 
для відповідності умовам МСФЗ на дату їх застосування з врахуванням положень МСБО 1 
«Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікової політики, зміни в облікових політиках 
в частині формування показників звітності згідно МСФЗ». Фінансова звітність Товариства, 
складена на 31.12.2012 року та за час дії перехідного періоду, протягом якого здійснювалося 
застосування МСФЗ 1, не в повній мірі відповідає умовам МСФЗ. Це викликане неповним 
узгодженням балансової вартості компонентів фінансової звітності внаслідок застосування 
трансформаційних коригувань щодо них в наказі про облікову політику, які мали вплив на 
прибуток чи збиток, аналітичні статті іншого сукупного прибутку, операції з власниками. 

Дані фінансової звітності Товариства достовірно та в повній мірі підтверджуються за 
2012 рік. Фінансово - господарський стан Товариства в повній мірі та достовірно відображено 
у його бухгалтерському обліку.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, описаних у вищезаз-
наченому абзаці, фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах інфор-
мацію про фінансовий стан та діяльність товариства, що перевіряється станом на 31.12.2012 
року, а також результати його діяльності і рух грошових коштів за рік, що закінчився на за-
значену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

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 у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 22.04.2013р. Дата опублікування річної інформації в мережі Інтернет 
29.04.2013р., адрес 04541804.infosite.com.ua

10.Підпис
Голова ліквідаційної комісії П.М. Костенко підтверджує достовірність наведеної інформа-

ції та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 24.04.2013р. 



Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЕНЕРгЕТИК» 
Річна інформація емітента за 2012 р.

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство «Енергетик»; 

Організаційно-правова форма - акцiонерне товариство; Місцезнаходження емітента – 
04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 16; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 19251394; 
Міжміський код та телефон - (044)484-66-35; Серія і номер свідоцтва про державну реє-
страцію емітента – ААБ № 788620; Дата державної реєстрації – 05.11.90р.; Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - 
www.energetic.net.ua.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприєм-

ництва (тис. грн.) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 27.8 26.6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4.4 4.4
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 1.0 --
Сумарна дебіторська заборгованість 16.4 16.3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.2 0.2
Власний капітал 7.0 8.0
Статутний капітал 22.6 22.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -15.6 -14.6
Довгострокові зобов'язання -- --
Поточні зобов'язання 7.1 7.2
Чистий прибуток (збиток) -- -6.9
Вартість чистих активів 7.0 7.9

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Посадовi особи: Директор – Хвостик С.М.; Ревізор – Панченко Р.В. Засновник - 

Регiональне вiддiлення ФДМУ по м. Києву.
4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї iменнi простi. Кiлькiсть - 90437 шт. Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Факти 

лiстингу/делiстингу вiдсутнi.
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 не вiдбувалося.
6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 13.03.2012р.
7. Інформація про дивіденди
За результатами звiтного перiоду та перiоду, що передував звітному, рішення щодо ви-

плати дивідендів не приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
На думку аудитора, повний комплект фінансової звітності Підприємства, складений ста-

ном на 31.12.2012р., надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан, 
результати фінансово-господарської діяльності та рух грошових коштів Підприємства згід-
но з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Аудиторська перевiрка про-
ведена фізичною особою-підприємцем аудитором Лахно Т.А. (IПН 2609505254). 

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

Дата розкриття у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на сторінці 
www.energetic.net.ua – 23.04.2013р.

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор     Хвостик с.М., 23.04.2013р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«сУДНОПІДЙОМ» 

ПОВІДОМлЕННЯ  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Суднопід-

йом»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13681898
1.4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 14
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0-44) 428-8753
1.6. Електронна поштова адреса емітента: sudo@ua.fm 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: www.sudnopidyom.com.ua.
1.8. Вид особливої інформації: Зміна посадових осіб товариства. 

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Суднопідйом» 22.04.2013р., у зв’язку із за-

кінченням строку повноважень, було прийнято рішення про зміну в складі посадових 
осіб товариства, а саме:

- призначено (переобрано) Голову Наглядової Ради ПрАТ «Суднопідйом» Жолоса 
Володимира Олександровича (паспорт серія СО №953848, виданий Деснянським РУ 
ГУ МВС України в м.Києві 06.06.2002 р.), ідентифікаційний номер платника податків - 
1795807511, який володіє часткою в статутному капіталі – 0,9009 % і є власником 50 
простих іменних акцій ПрАТ «Суднопідйом», непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має; попередня посада – Голова Наглядової Ради товариства; 
посадову особу обрано строком на 3 (три) роки;

- призначено (переобрано) члена Наглядової Ради ПрАТ «Суднопідйом» Єрьоміна 
Миколу Федоровича (паспорт серія СО №807136, виданий Деснянським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві 13.08.2002р.), ідентифікаційний номер платника податків - 
1560312034, який володіє часткою в статутному капіталі – 0,0901 % і є власником 5 
простих іменних акцій ПрАТ «Суднопідйом», непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має; попередня посада – член Наглядової Ради товариства; по-
садову особу обрано строком на 3 (три) роки;

- призначено (переобрано) члена Наглядової Ради ПрАТ «Суднопідйом» - юридич-
ну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Суднопідйом-Транс» (місцез-
находження: 04123, м.Київ, вул.Івана Їжакевича, 21, к.19, код за ЄДРПОУ 35961220), 
яка володіє часткою в статутному капіталі – 50,4865 % і є власником 2802 простих 
іменних акцій ПрАТ «Суднопідйом», непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має; попередня посада – член Наглядової Ради товариства; посадову осо-
бу обрано строком на 3 (три) роки;

- призначено (переобрано) Ревізора ПрАТ «Суднопідйом» Любарову Тетяну Пе-
трівну (паспорт серія СН №102904, виданий Московським РУ ГУ МВС України в  
м. Києві 06.02.1996р.), ідентифікаційний номер платника податків - 1868211141, яка 
володіє часткою в статутному капіталі – 0,0901 % і є власником 5 простих іменних 
акцій ПрАТ «Суднопідйом», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має; попередня посада – Ревізор товариства; посадову особу обрано строком на  
3 (три) роки.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
голова Наглядової Ради ПрАТ «суднопідйом» Жолос Володимир Олександрович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«сТРАХОВА КОМПАНІЯ «бУсІН» 

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню-
вали 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 
«Страхова компанія «БУСІН»  

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 19492371
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://www.busin.com.ua/ukr/indicators/index.html

голова Правління    Д.О. Овчинников

ЗАКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
“гОТЕлЬ НА РЕВОлЮЦiЙНiЙ” 

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування 
емітента

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ НА 
РЕВОЛЮЦIЙНIЙ" 

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

33346587

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

http://www.hotel-feodosia.prom.ua/

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента: 
Приватне акцiонерне товариство «Барвапромтара»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 
25570365

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 

barvapromtara.prom.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «бАРВАПРОМТАРА»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

245

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента за 2012 рік
1.Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
РЕМОНТНО-бУДІВЕлЬНИХ ОРгАНІЗАЦІЙ «ТЕРНОПІлЬРЕМбУД»

1.2.Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство
1.3.Місцезнаходження емітента: 46011, м. Тернопіль, Дорошенка,11
1.4.Індифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03332501
1.5.Міжміський код та телефон: (0352) 24-11-69
1.6.Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00 № 329947
1.7.Дата державної реєстрації: 09.02.1996
1.8.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 03332501.infosite.com.ua
2.Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн.)
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2910 2910
Основні засоби (за залишковою вартістю) 41 60
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5 37
Сумарна дебіторська заборгованість 859 807
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 4
Власний капітал -600 -543
Статутний капітал 490 490
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2615 -2558
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 649 592
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,00003 -0,0006
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн.)

-0,03 -0,6

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1959856 1959856
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду

0 0

Вартість чистих активів -600 -543

3.Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Органи управління. Вищим органом управління ВАТ є загальні збори акціонерів, вико-

навчим органом є правління товариства, контролюючим органом є наглядова рада, пере-
вірку фінансово-господарської діяльності правління здійснює ревізійна комісія.

Посадові особи. Голова правління Костенко П.М. Члени правління - Кушнарьов Г.Б., 
Пшебильська Г. І. Голова наглядової ради Олешко О. М. Члени наглядової ради - ПП «Агро-
торг», Олешко О. С. Голова ревізійної комісії: ПП «Агросервіс».

Рішенням загальних зборів акціонерів від 29.10.2010р. створено ліквідаційну комісію: голо-
ва комісії - Костенко П. М., члени - Олешко О. М., Демкович Є.А., Степанов В. В., Савчук А. І. 

Засновником ВАТ є держава в особі РВ ФДМУ по Тернопільській обл. Місцезнаходження: 
Україна, 46008, Тернопіль, Танцорова, 11. Акціями ВАТ на кінець звітного періоду не володіє.

4.Інформація про цінні папери емітента
Акції. Тип цінного папера іменні прості. Форма існування та форма випуску: документар-

на, іменні. Номінальна вартість (грн.): 0,25.Кількість акцій (штук) 1959856. Загальна номі-
нальна вартість (грн.) 489964,00. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100. Лістинг – 
акції ВАТ не включені до лістингу на біржі.

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

Товариство не змінювало особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента.
6.Інформація про загальні збори. У звітному році загальні чергові збори акціонерів і 

позачергові збори не проводились, в зв’язку з відсутністю пропозицій щодо їх проведення. 
7.Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 
8.Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторською перевіркою встановлено, що ВАТ РБО «Тернопільрембуд» функціонує на 

законних засадах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими 
документами.

Структура і зміст наказу про облікову політику вимагає трансформаційного коригування 
для відповідності умовам МСФЗ на дату їх застосування з врахуванням положень МСБО 1 
«Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікової політики, зміни в облікових політиках 
в частині формування показників звітності згідно МСФЗ». Фінансова звітність Товариства, 
складена на 31.12.2012 року та за час дії перехідного періоду, протягом якого здійснювало-
ся застосування МСФЗ 1, не в повній мірі відповідає умовам МСФЗ. Це викликане неповним 
узгодженням балансової вартості компонентів фінансової звітності внаслідок застосування 
трансформаційних коригувань щодо них в наказі про облікову політику, які мали вплив на 
прибуток чи збиток, аналітичні статті іншого сукупного прибутку, операції з власниками. 

Дані фінансової звітності Товариства достовірно та в повній мірі підтверджуються за 
2012 рік. Фінансово - господарський стан Товариства в повній мірі та достовірно відображе-
но у його бухгалтерському обліку.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, описаних у вищезаз-
наченому абзаці, фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах інфор-
мацію про фінансовий стан та діяльність товариства, що перевіряється станом на 31.12.2012 
року, а також результати його діяльності і рух грошових коштів за рік, що закінчився на за-
значену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

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 у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 22.04.2013р. Дата опублікування річної інформації в мережі Інтернет 
29.04.2013р., адреса 03332501.infosite.com.ua.

10.Підпис
Голова ліквідаційної комісії П. М. Костенко підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 24.04.2013р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента за 2012 рік
1.Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИсТВО «чОРТКІВсЬКИЙ ХлІбОЗАВОД»

1.2.Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство
1.3.Місцезнаходження емітента: 48500, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Ст. Бан-

дери, 89
1.4.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05510929
1.5.Міжміський код та телефон: (03552) 31607
1.6.Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00 № 159545
1.7.Дата державної реєстрації:16.06.1998
1.8.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 05510929.infosite.com.ua
2.Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1.Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприєм-

ництва (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 796,9 805,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 393,8 393,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 106,2 106,2
Сумарна дебіторська заборгованість 287,5 299,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,4 1,6
Власний капітал 521,3 517,3
Статутний капітал 147,0 147,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3,6 -0,4
Довгострокові зобов'язання 0,0 0,0
Поточні зобов'язання 275,6 288,6
Чистий прибуток (збиток) 4 5
Вартість чистих активів 521,3 517,3

3.Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.
Органи управління. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів. Виконавчим 

органом є директор. Контролюючим органом є наглядова рада. Контроль за фінансово-
господарською діяльністю правління здійснює ревізійна комісія. 

Посадові особи. Голова наглядової ради Олешко О.М., член наглядової ради ПП «Агро-
сервіс», член наглядової ради ТзОВ «Тернопільрембуд», голова ревізійної комісії Олешко 
О.С., директор Костенко П.М.

Засновники емітента. Засновником ПАТ є держава в особі РВ ФДМУ по Тернопільській 
області. Акціями ПАТ на кінець звітного періоду не володіє.

4.Інформація про цінні папери емітента
Акції. Тип цінного паперу: іменні прості. Форма існування та форма випуску: бездоку-

ментарна, іменні. Номінальна вартість (грн.): 0,25. Кількість акцій (шт.): 587880. Загальна 
номінальна вартість (грн.): 146970,00. Частка у статутному капіталі (у відсотках):100,000. 
Лістинг – акції ПАТ не включені до лістингу на біржі.

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

Товариство не змінювало особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емі-
тента.

6.Інформація про загальні збори
У звітному році загальні чергові збори відбулись 28.04.2012р. Позачергові збори не про-

водились, в зв’язку з відсутністю пропозицій щодо їх проведення. 
7.Інформація про дивіденди
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 
8.Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторською перевіркою встановлено, що ПАТ «Чортківський хлібозавод» функціонує 

на законних засадах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницьки-
ми документами.

Структура і зміст наказу про облікову політику вимагає трансформаційного коригування 
для відповідності умовам МСФЗ на дату їх застосування з врахуванням положень МСБО 1 
«Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікової політики, зміни в облікових політиках 
в частині формування показників звітності згідно МСФЗ». Фінансова звітність Товариства, 
складена на 31.12.2012 року та за час дії перехідного періоду, протягом якого здійснювало-
ся застосування МСФЗ 1, не в повній мірі відповідає умовам МСФЗ. Це викликане неповним 
узгодженням балансової вартості компонентів фінансової звітності внаслідок застосування 
трансформаційних коригувань щодо них в наказі про облікову політику, які мали вплив на 
прибуток чи збиток, аналітичні статті іншого сукупного прибутку, операції з власниками. 

Дані фінансової звітності Товариства достовірно та в повній мірі підтверджуються за 
2012 рік. Фінансово - господарський стан Товариства в повній мірі та достовірно відображе-
но у його бухгалтерському обліку.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, описаних у вищезаз-
наченому абзаці, фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах інфор-
мацію про фінансовий стан та діяльність товариства, що перевіряється станом на 31.12.2012 
року, а також результати його діяльності і рух грошових коштів за рік, що закінчився на за-
значену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

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 у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 19.04.2013р. Дата опублікування річної інформації в мережі Інтернет 
26.04.2013р., адрес 05510929.infosite.com.ua

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

знає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Директор     П. М. Костенко 24.04.2013р.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента за 2012 рік
1.Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«НОВОсІлЬсЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІчНИЙ ЗАВОД»

1.2.Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство
1.3.Місцезнаходження емітента: 47811, Тернопільська, Підволочиський р-н, с. Сухівці
1.4.Індифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01033289
1.5.Міжміський код та телефон: (03543) 42571
1.6.Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 291154
1.7.Дата державної реєстрації: 09.08.1996
1.8.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 01033289.infosite.com.ua
2.Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1.Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприєм-

ництва (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 5136,2 5136,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4963,7 4963,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 9,2 9,2
Сумарна дебіторська заборгованість 90,3 90,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 16,1 16,1
Власний капітал 5087,6 5087,7
Статутний капітал 504,2 504,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4583,4 4583,5
Довгострокові зобов'язання 0,0 0,0
Поточні зобов'язання 48,6 48,5
Чистий прибуток (збиток) -0,1 -0,7
Вартість чистих активів 5087,6 5087,7

3.Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Органи управління: вищим органом управління ВАТ є загальні збори акціонерів. Вико-

навчим органом є голова правління. Контролюючим органом ВАТ є наглядова рада. Контр-
оль за фінансово-господарською діяльністю правління ВАТ здійснює ревізійна комісія.

Посадові особи: в.о. голови правління Костенко П.М., голова наглядової ради Олешко 
О.М., член наглядової ради ПП «Агроторг», член наглядової ради Ковальчук Н.І., голова ре-
візійної комісії Пшебильська Г.І. 

Рішенням загальних зборів акціонерів від 21 жовтня 2010 року створено ліквідаційну 
комісію: Костенко П.М.– голова комісії, Олешко О.М.– член комісії, Демкович Є.А. – член 
комісії, Степанов В.В.– член комісії, Савчук А.І.– член комісії.

Засновники емітента: засновником ВАТ є держава в особі РВ ФДМУ по Тернопільській 
обл. Акціями ВАТ на кінець звітного періоду не володіє.

4.Інформація про цінні папери емітента
Акції. Тип цінного папера: Іменні прості. Форма існування та форма випуску: Докумен-

тарна, іменні. Номінальна вартість (грн.):0,25.Кількість акцій (штук) 2016760. Загальна но-
мінальна вартість (грн.) 504190,00. Частка у статутному капіталі (у відсотках):100,00000. 
Лістинг – акції ВАТ не включені до лістингу на біржі.

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

Товариство не змінювало особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента.
6.Інформація про загальні збори
У звітному році загальні чергові збори та позачергові збори не проводились, в зв’язку з 

відсутністю пропозицій щодо їх проведення. 
7.Інформація про дивіденди
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 
8.Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторською перевіркою встановлено, що ВАТ «Новосільський ремонтно-механічний 

завод» функціонує на законних засадах і у своїй діяльності керується чинним законодав-
ством та засновницькими документами.

Структура і зміст наказу про облікову політику вимагає трансформаційного коригування 
для відповідності умовам МСФЗ на дату їх застосування з врахуванням положень МСБО 1 
«Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікової політики, зміни в облікових політиках 
в частині формування показників звітності згідно МСФЗ». Фінансова звітність Товариства, 
складена на 31.12.2012 року та за час дії перехідного періоду, протягом якого здійснювало-
ся застосування МСФЗ 1, не в повній мірі відповідає умовам МСФЗ. Це викликане неповним 
узгодженням балансової вартості компонентів фінансової звітності внаслідок застосування 
трансформаційних коригувань щодо них в наказі про облікову політику, які мали вплив на 
прибуток чи збиток, аналітичні статті іншого сукупного прибутку, операції з власниками. 

Дані фінансової звітності Товариства достовірно та в повній мірі підтверджуються за 
2012 рік. Фінансово - господарський стан Товариства в повній мірі та достовірно відображе-
но у його бухгалтерському обліку.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, описаних у вищезаз-
наченому абзаці, фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах інфор-
мацію про фінансовий стан та діяльність товариства, що перевіряється станом на 31.12.2012 
року, а також результати його діяльності і рух грошових коштів за рік, що закінчився на за-
значену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

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 у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 22.04.2013р. Дата опублікування річної інформації в мережі Інтернет 
29.04.2013р., адрес 01033289.infosite.com.ua 

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. голова ліквідаційної комісії                                        П. М. Костенко, 24.04.2013р.

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ТЕРНОПІлЬАВТОгОсП» 

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента за 2012 рік
1.Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство «Тернопільавто-
госп»

1.2.Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство
1.3.Місцезнаходження емітента: 46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 36
1.4.Індифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05383448
1.5.Міжміський код та телефон: (0352) 52-68-04
1.6.Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААВ № 033885
1.7.Дата державної реєстрації: 28.04.2000р.
1.8.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 05383448.infosite.com.ua
2.Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1.Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприєм-

ництва (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 391,8 395,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 63,4 67,2
Довгострокові фінансові інвестиції 99,6 99,6
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 228,4 228,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4 0,0
Власний капітал 291,8 301,7
Статутний капітал 163,8 163,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -39,6 -29,7
Довгострокові зобов'язання 0,0 0,0
Поточні зобов'язання 100,0 93,5
Чистий прибуток (збиток) -9,9 -24,8
Вартість чистих активів 291,8 301,7

3.Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Органи управління товариства: загальні збори акціонерів, директор, наглядова рада. 
Посадові особи: директор Васильчук Павло Васильович, голова наглядової ради Олеш-

ко Олександр Михайлович, член наглядової ради ПП «Агроторг», член наглядової ради ПП 
«Агросервіс».

Засновники емітента: РВ ФДМУ по Тернопільській обл. Місцезнаходження: Україна, 
46008, м. Тернопіль, Танцорова, 11. Акціями ПАТ на кінець звітного періоду не володіє.

4.Інформація про цінні папери емітента
Акції. Тип цінного папера: Іменні прості. Форма існування та форма випуску: бездоку-

ментарна, іменні. Номінальна вартість (грн.): 0,25.Кількість акцій (штук): 655195. Загальна 
номінальна вартість (грн.): 163798,75.Частка у статутному капіталі 100,00000. Лістинг – акції 
ПАТ не включені до лістингу на біржі.

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

Товариство не змінювало особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емі-
тента.

6.Інформація про загальні збори
У звітному році загальні чергові збори відбулись 28.04.2012р. Позачергові збори не про-

водились, в зв’язку з відсутністю пропозицій про проведення. 
7.Інформація про дивіденди
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 
8.Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторською перевіркою встановлено, що ПАТ «Тернопільавтогосп» функціонує на за-

конних засадах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими 
документами.

Структура і зміст наказу про облікову політику вимагає трансформаційного коригу-
вання для відповідності умовам МСФЗ на дату їх застосування з врахуванням положень 
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікової політики, зміни в облікових 
політиках в частині формування показників звітності згідно МСФЗ». Фінансова звітність 
Товариства, складена на 31.12.2012 року та за час дії перехідного періоду, протягом якого 
здійснювалося застосування МСФЗ 1, не в повній мірі відповідає умовам МСФЗ. Це ви-
кликане неповним узгодженням балансової вартості компонентів фінансової звітності 
внаслідок застосування трансформаційних коригувань щодо них в наказі про облікову 
політику, які мали вплив на прибуток чи збиток, аналітичні статті іншого сукупного при-
бутку, операції з власниками. 

Дані фінансової звітності Товариства достовірно та в повній мірі підтверджуються за 
2012 рік. Фінансово - господарський стан Товариства в повній мірі та достовірно відображе-
но у його бухгалтерському обліку.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, описаних у вищезаз-
наченому абзаці, фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах інфор-
мацію про фінансовий стан та діяльність товариства, що перевіряється станом на 31.12.2012 
року, а також результати його діяльності і рух грошових коштів за рік, що закінчився на за-
значену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

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 у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 22.04.2013р. Дата опублікування річної інформації в мережі Інтернет 
29.04.2013р., адрес 05383448.infosite.com.ua

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор    П. В. Васильчук, 24.04.2013р.
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Річна інформація емітента 

ПАТ «ІгНАТПІлЬсЬКИЙ КАР’ЄР»
 за 2012 рік 

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне товари-
ство «Iгнатпiльський кар»єр»; Організаційно-правова форма - Публічне акціонерне 
товариство; Місцезнаходження емітента - 11163 Житомирська область Овруцький 
с.Рудня вул. Робiтнича, 10; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 01374547; 
Міжміський код та телефон-04148 75-1-36; Серія і номер свідоцтва про державну ре-
єстрацію емітента- ААБ №778671; Дата державної реєстрації-20.02.1991; Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації www.ignatpilk.ho.ua 2. Основні показники фінансово-господарської діяль-
ності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період звітний попередній
Усього активів  42269  36817
Основні засоби (за залишковою вартістю)  7763  9616
Довгострокові фінансові інвестиції  1750  1750
Запаси  1220  1378
Сумарна дебіторська заборгованість  8189  7175
Грошові кошти та їх еквіваленти  2  134
Власний капітал  -19846  -13607
Статутний капітал  40  40
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -31665  -25426
Довгострокові зобов'язання  1485  1754
Поточні зобов'язання  60575  48652
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -38.99765000 -45.31703000
Скоригований чистий збиток на 1 просту акцію (грн.) -38.99765000 -45.31703000
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  159984  159984
Цінні папери власних 
випусків,викупленіпротягом 
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  -19846  -13607

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни-
ків: За статутом органами управління є загальні збори акціонерів, директор, наглядо-
ва рада, ревізійна комісія.Посадовi особи емiтента: Директор Невмержицький Iван 
Опанасович, головний бухгалтер-член наглядової ради Полховська Маргарита 
Венiамiнiвна, голова ревiзiйної комiсiї Наконечна Оксана Василівна, Голова наглядової 
ради Бестонія Лімітед в особі представника за дорученням,член наглядової ради 
Пiскунов Валентин Володимирович. Засновником товариства є Держава в особі Регі-
онального відділення Фонду Державного майна України по Житомирській області. 4. 
Інформація про цінні папери емітента:Вид-Акцiї, Тип- Iменнi простi. Форма випуску - 
Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 159984шт. Акцiї товариства у лiстингу не 
перебувають.Станом на 31.12.2012 року акції розміщені серед : фiзичних осіб - 167 
осiб. Частка в статутному капiталi 29.76%, юридичних осіб - 4 особи. Частка в статут-
ному капiталi 70,24% 5. Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери 
емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося 6. Черговi 
загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 11.04.2012, Кворум склав-69,91 %. Позачергові 
загальні збори акціонерів товариства 26.07.2012 не відбулись, із-за відсутності квору-
му. Позачергові загальні збори акціонерів товариства відбулись 18.12.2012, кворум 
склав-69,41 %.7. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо ви-
плати дивідендів не приймалось і дивіденди не виплачувались. 8. Незалежною ауди-
торською фiрмою ТОВ «Аудиторська фiрма «Аудит Консалт Україна» Iдентифiкацiйний 
код за ЄДРПОУ: 35572900 проведена перевiрка фiнансової звiтностi ПАТ 
«Iгнатпiльський кар’єр», що додається, яка складається з балансу та вiдповiдних 
звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який 
закiнчився цiєю датою станом на 31.12.2012 р., а також з стислого викладу суттєвих 
принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояс-
нює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ Попередню 
фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням опи-
саної у примiтцi 1 концептуальної основи спецiального призначення, що грунтується 
на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». 
Попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ «Iгнатпiльський кар’єр», за винятком 
невiдповiдностей, вказаних у попередньому параграфi, станом на 31.12.2012 р. та за 
рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до 
концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi 1, включаючи 
припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як 
очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi 
на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової 
звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Чистi активи Товариства на дату 
балансу мають вiд’ємне значення та складають - 19 846 тис.грн. Розрахунок вартостi 
чистих активiв ПАТ «Iгнатпiльський кар’єр» проведено вiдповiдно до Положення про 
порядок визначення вартостi чистих активiв iнститутiв спiльного iнвестування (пайо-
вих та корпоративних iнвестицiйних фондiв), затвердженого рiшенням Державної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 02.07.2002 N 201, зареєстрованого в 
Мiнiстерствi юстицiї України 24.07.2002 за N 606/6894 (зi змiнами).Вартiсть чистих 
активiв ПАТ «Iгнатпiльський кар’єр» нижча за Статутний капiтал станом на 31.12.2012 
року. Вимоги ч.3.ст.155 Цивiльного Кодексу України не дотримуються.9. Повний текст 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит 
23.04.2013 р та в мережі інтернет 30.04.2013 р. за адресою: www.ignatpilk.ho.ua.10 
Директор Невмержицький І.О., підтверджує достовірність наведеної інформації та ви-
знає, що він несе відповідальність згідно з законодавством.

Річна інформація емітента 

ПАТ «КОРОсТИШiВсЬКИЙ «РАЙАгРОПОсТАч» 
за 2012 рік 

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента- Публічне акцiонерне товари-
ство «Коростишiвський «Райагропостач»; Організаційно-правова форма- Акцiонерне 
товариство; Місцезнаходження емітента-12500 Житомирська обл. Коростишiвський 
р-н, с. Мамрин вул. Залiзнодорожня, 4; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітен-
та-00903400 ;Міжміський код та телефон-04130 3-52-56; Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію емітента- ААБ №585035; Дата державної реєстрації-12.02.1996; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації- www.korostishevrapt.ho.ua 2. Основні показники фінансово-
господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  556  683
Основні засоби (за залишковою вартістю)  426  481
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  54  105
Сумарна дебіторська заборгованість  75  96
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  1
Власний капітал  -99  155
Статутний капітал  333  333
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -1105  -851
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  655  528
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.190920  -- 
Скоригований чистий збиток на одну просту акцію (грн.)  -0.190920  -- 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1330400  -- 
Цінні папери власних випусків, загальна номінальна 

вартість 
 --  -- 

викуплені протягом звітного періоду у відсотках від 
статутного капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

Вартість чистих активів  -99  155

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни-
ків: за статутом органами управління є загальні збори акціонерів, директор, наглядова 
рада, ревізійна комісія.Посадовi особи емiтента: Директор Заєць Олександр Володи-
мирович, Голова Наглядової ради Марчук Григорiй Петрович, Член наглядової ради 
Мельник Наталiя Дмитрiвна, член наглядової ради Заєць Свiтлана Леонiдiвна, Голова 
Ревiзiйної комiсiї Кириченко Олена Леонiдiвна, Головний бухгалтер Головченко Надiя 
Миколаївна. Засновником товариства є Держава в особі Регіонального відділення 
Фонду Державного майна України по Житомирській області. 4. Інформація про цінні 
папери емітентаВид-Акцiї, Тип- Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. 
Кiлькiсть цiнних паперiв 1330280шт. Акції товариства у лістингу не перебувають. Ста-
ном на 31.12.2012 року акції товариства розміщені серед: Фiзичних осiб -182 особи. 
Частка в статутному капiталi 98.49%, Юридичних осiб -1 особа. Частка в статутному 
капiталi 1,51%,5. Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у 
депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося 6. Черговi та позачер-
гові загальні збори акціонерів товариства не проводились, тому що не скликались. 7. 
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.8 Незалежна аудиторська фiрма Приватне пiдприємство аудиторська 
фiрма «Житомир»,Код ЄДРПОУ - 30558588. Ми провели аудит попередньої фiнансової 
звiтностi ПАТ «Коростишiвський «Райагропостач « Попередню фiнансову звiтнiсть 
було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках 
концептуальної основи спецiального призначення, що грунтується на застосуваннi ви-
мог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ми провели аудит 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. На нашу думку, за винятком вiдсутностi 
розкриття iнформацiї, зазначеної у Пiдставах для висновку iз застереженням, попере-
дня фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012 року та за рiк по вказану дату була 
пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах згiдно з принципами, викладеними у Примiтцi 
2.1, яка визначає, яким чином МСФЗ були застосованi у вiдповiдностi до МСФЗ 1 
«Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», включаючи 
припущення, що керiвництво зробило щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi будуть 
чинними, та облiкової полiтики, що буде визначена на момент, коли керiвництво 
пiдготує першу повну фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 
року. Станом на 31.12.2012 року зареєстрований розмiр статутного капiталу Товари-
ства становить 333 тис. грн., який повнiстю сплачений. Визначена у попереднiй 
фiнансовiй звiтностi вартiсть чистих активiв (власного капiталу) станом на 31.12.2012 
року становить (-99) тис. грн. За результатами виконаних процедур перевiрки 
вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам частини третьої статтi 155 
Цивiльного кодексу України можна зробити висновок: розмiр чистих активiв Товари-
ства станом на 31.12.2012 року нище сформованого статутного капiталу на 432 тис. 
грн. i не вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. У 
вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що прове-
дений нами аудит дає об’рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо 
здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi 
в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть».9. Повний текст 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит 
22.04.2013 р. та в мережі інтернет 30.04.2013 р. за адресою: www.korostishevrapt.ho.
ua 10. Директор Заєць О.В, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що він несе відповідальність згідно з законодавством.
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ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«ЖИТОМИРсЬКИЙ КОМбiНАТ ХлiбОПРОДУКТiВ» 

Річна інформація емітента за 2012 рік 
1. Загальні відомості. 1.1. Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне 

товариство «Житомирський комбiнат хлiбопродуктiв». 1.2. Організаційно-правова 
форма - публiчне акцiонерне товариство. 1.3. Місцезнаходження емітента – 10001, 
м. Житомир, провулок Iподромний 2, буд. 3-А. 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента – 00954047. 1.5. Міжміський код та телефон - 0412-36-05-02. 1.6. Серія і 
номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - ААВ № 087388. 1.7. Дата дер-
жавної реєстрації - 26.09.2002. 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації - www.ztkhp.ho.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. 

грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  5339  5329
Основні засоби (за залишковою вартістю)  4361  4203
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  198  201
Сумарна дебіторська заборгованість  570  827
Грошові кошти та їх еквіваленти  29  10
Власний капітал  4739  4588
Статутний капітал  1464  1464
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  158  7
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  600  741
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.02579  0.12212
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію,грн  0.02579  0.12212
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  5855136  5855136
Цінні папери власних випусків, загальна номінальна вартість  --  -- 
викуплені протягом звітного 
періоду 

у відсотках від статутного 
капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

Вартість чистих активів  4739  4588

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засно-
вників. Органами управління є загальні збори акціонерів, Наглядова рада, правлін-
ня. Контролюючим органом є Ревізійна комісія. Посадові особи Емітента станом на 
31.12.2012 р.: голова правлiння Тичина Олександр Володимирович, члени правлін-
ня Ємчик Володимир Вiкторович, Занфiрова Ядвiга Анатолiївна, Скафенко Валерiй 
Григорович, Река Антонiна Йосипiвна (головний бухгалтер); голова Наглядової 
ради Луцак Олексiй Iгоревич, члени Наглядової ради Боднарчук Геннадiй 
Леонiдович, ТОВ «Алвiс Менеджмент»; голова Ревiзiйної комiсiї Горобець Свiтлана 
Олександрiвна. Засновником Товариства є Держава в особі Регіонального відді-
лення Фонду державного майна України по Житомирській області. 4. Інформація 
про цінні папери емітента. Акцiї іменнi простi. Форма існування – бездокументарна. 
Кiлькiсть цiнних паперiв 5855136 шт. Цiннi папери Емiтента до лістингу не включе-
ні, заяви для включення їх до лiстингу не надавались. Станом на 31.12.2012 випу-
щені Товариством акції розміщені між 2902 фізичними особами, їм належить 
13,176% акцій, та 35 юридичними особами, їм належить 86,824% акцій. 5. Інфор-
мація 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 
07.02.2012. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились. 
7. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо аудиторсько-
го висновку. Інформація про аудиторську фірму: Приватне пiдприємство «Ауди-
торська фiрма «Екаунт». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31133478. Загальний 
аудиторський висновок: Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з ви-
могами МСФЗ. Фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію 
про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2012, фінансові результати і 
рух грошових коштів за 2012 рік. Концептувальна основа фінансової звітності, ви-
користана для підготовки фінансових звітів визначається Міжнародними стандар-
тами фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства відповідає 
вимогам МСФЗ. Аудитори не отримали свідчень щодо існування загрози безпе-
рервності діяльності Товариства. Висновок в частині формування фінансової звіт-
ності носить умовно-позитивний характер, згідно нормам аудиту. Вартість чистих 
активів акціонерного товариства станом на 31.12.12 виявляється не меншою від 
статутного капіталу. Аудитором отримано достатню впевненість у відсутності сут-
тєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається товариством та подається до ДКЦПФР разом з 
фінансовою звітністю. Фінансові звіти Товариства в цілому не містять суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилок. 9. Повний текст річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрито 23.04.2013 р. 10.1. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 10.2. Голова 
правлiння Тичина Олександр Володимирович

ПУблІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«КОлОМИЙсЬКЕ АВТОТРАНсПОРТНЕ 

ПiДПРИЄМсТВО» 
Річна інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента - Публічне акцiонерне товариство «Коло-

мийське автотранспортне пiдприємство» 
1.2. Організаційно-правова форма - Публічне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження - 78200, Iвано-Франкiвська обл. м. Коломия, про-

спект Грушевського, 94 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 03116996 
1.5. Міжміський код та телефон - (03433)24967
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - ААВ №145228
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію - 01.04.97 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації - kolatp.pat.ua 
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн.)
Усього активів за звітний період: 1742, попередній: 1937; основні засоби (за 

залишковою вартістю) за звітний період:1046, попередній:1068; довгострокові фі-
нансові інвестиції за звітний період:98, попередній:98; запаси за звітний період:18, 
попередній:40; сумарна дебіторська заборгованість за звітний період:292, попере-
дній:381; грошові кошти та їх еквіваленти за звітний період:164, попередній:225; 
власний капітал за звітний період:537, попередній:696; статутний капітал за звіт-
ний період:661, попередній:661; нерозподілений прибуток (непокритий збиток) за 
звітний період:(-124), попередній:35; довгострокові зобов'язання за звітний пері-
од:23, попередній:0; поточні зобов'язання за звітний період:1182, попередній:1241; 
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію за звітний період:0,000069, попе-
редній:(-0,000043); скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
за звітний період (грн.):0,000069, попередній:(-0,000043); середньорічна кількість 
простих акцій за звітний період (шт.):2642000, попередній:2642000; цінні папери 
власних випусків, викуплені протягом звітного періоду:0, попередній:0; вартість 
чистих активів за звітний період:537, попередній:696.

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засно-
вників: Органами управлiння емiтента є загальнi Збори акцiонерiв, Правлiння в 
складi 7 осiб, Наглядова Рада в складi 3 осіб та Ревiзійна комісія в складі 3 осіб. 
Посадові особи емітента: Голова правлiння: Остапа В'ячеслав Михайлович. Чле-
ни правлiння: Малкович Б.В., Михальчук Б.М., Цибуляк Г.Я., Скицько В.О. Голова 
Наглядової ради: Атаманов Микола Павлович. Члени Наглядової ради: 
Гродзiнський В.М., Шепетюк Ю.В. Головний бухгалтер: Голiней Галина 
Михайлiвна. Голова Ревiзiйної комiсiї: Микитеєк В.I. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадовi особи Товариства не мають. Засновник 
емітента: держава в особі Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській 
області. На даний час не володіє акціями Товариства.

4. Інформація про цінні папери емітента: Вид паперу - акції. Форма випуску - 
іменні. Тип - іменні прості. форма існування - бездокументарна. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій видане Iвано-Франкiвським ТУ ДКЦПФР р. № 50/9/1/10 
дата 26.11.2010р. Кількість ЦП - 2642000. Цінні папери у лістингу не знаходять-
ся. Акції розміщені між акціонерами в повному обсязі. 5. Зміна особи, яка веде 
облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України: у 
звітному періоді не відбувалося. 6. Інформація про загальні збори: 27.04.2012р. 
відбулися чергові загальні збори акціонерів. 7. Інформація про дивіденди: про-
тягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, дивiденди 
не нараховувались i не виплачувались. 

8. Інформація щодо аудиторського висновку. Приватна аудиторська фірма 
«Полюс-аудит». Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул.Гната Хоткевича 65А/9; 
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв №245/4 видане 
АПУ 26.01.12р. Директор Стьоганцева І.Ж. (сертифікат А 002623). Загальний ви-
сновок. На нашу думку за винятком впливу наведених обставин, фiнансова 
звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Коломийське АТП» за 2012 рiк 
складена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
та достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства 
на звiтну дату, а також фiнансовий результат його дiяльностi i рух грошових 
коштiв за звiтний перiод у вiдповiдностi до вимог нормативних актiв з бухгалтер-
ського облiку та облiкової полiтики пiдприємства . Вартiсть чистих активiв Това-
риства станом на 31.12.2012 року визначена згiдно Методичних рекомендацiй 
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених 
рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485, становить 537 тис.грн. що менше за 
розмiр статутного фонду Товариства i не вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК Укра-
їни. 9. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії – 23.04.2013р., на сторінці в мережі Інтернет 
(kolatp.pat.ua) – 24.04.2013р.

10. Підпис. Голова правлiння Остапа В'ячеслав Михайлович підтверджує до-
стовірність наведеної інформації та визнає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством, 24.04.13р.



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

249

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - ПУблІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «ДОбРОбУТ» 

1.2. Організаційно-правова форма - Публічне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента - 76010, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Бельведер-

ська, 27 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 01275905 
1.5. Міжміський код та телефон - (03422)41342 
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента – ААБ №450753
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію - 16.02.98 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для 

розкриття інформації-dobrobut.pat.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн.)
Усього активів за звітний період:1466, попередній: 1602,8; основні засоби (за 

залишковою вартістю) за звітний період:1378,7, попередній:1508,9; довгострокові 
фінансові інвестиції за звітний період:0, попередній:0; запаси за звітний період:2,6, 
попередній:39,1; сумарна дебіторська заборгованість за звітний період:62,3, попере-
дній:53,6; грошові кошти та їх еквіваленти за звітний період:22,4, попередній:1,2; 
власний капітал за звітний період:1431,3, попередній:1435,3; статутний капітал за 
звітний період:430,5, попередній:430,5; нерозподілений прибуток (непокритий зби-
ток) за звітний період:(-180,2), попередній:( -176,2); довгострокові зобов'язання за 
звітний період:0, попередній:0; поточні зобов'язання за звітний період:34,7, попере-
дній:167,5; чистий прибуток (збиток):(-81,3), попередній:(-4); середньорічна кіль-
кість простих акцій за звітний період (шт.):1722000, попередній:1722000; цінні папе-
ри власних випусків, викуплені протягом звітного періоду:0, попередній:0; вартість 
чистих активів за звітний період:1431,3, попередній:1435,3.

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників: 
Органами управлiння емiтента є загальнi Збори акцiонерiв, Генеральний директор, На-
глядова Рада в складi 3 осіб та Ревiзiйна комiсiя у складi 3 осіб. Посадові особи емітен-
та: Генеральний директор: Бакай Марiанна Богданiвна. Голова Наглядової ради: Лозан 
Марія Миколаївна. Члени Наглядової ради: Вороняк Iгор Андрiйович, Ярицький Любо-
мир Iгорович. Голова Ревiзiйної комiсiї - Бранець Марія Михайлівна. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи Товариства не мають. За-
сновники емітента: держава в особі Регіонального відділення ФДМУ по Івано-
Франківській області. На даний час не володіє акціями товариства. 4. Інформація про 
цінні папери емітента: Вид паперу: акція, форма випуску: іменна, форма існування: 
бездокументарна, тип: іменні прості. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане 
Івано-Франківським ТУ ДКЦПФР р.№ 49/09/1/10, дата реєстрації 26.11.2010р. Кількість 
ЦП: 1722000. Цінні папери у лістингу не знаходяться. Акції розміщені між акціонерами 
в повному обсязі. 5. Зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітен-
та у депозитарній системі України: у звітному періоді не відбувалося. 6. Інформація про 
загальні збори: 27.04.2012р. відбулися чергові загальні збори. 7. Інформація про диві-
денди: протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, 
дивiденди не нараховувались i не виплачувались. 

8. Інформація щодо аудиторського висновку. Аудиторська фiрма у формi това-
риства з обмеженою відповідальністю «Аудит-сервiс IНК». Свiдоцтво про внесення 
до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0036, продовжене рiшенням Аудитор-
ської палати України вiд 04.11.2010р. №221/3. Термін дії до 04.11.2015р. 
Мiсцезнаходження: 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул.Б.Лепкого,34 офіс 1. Директор 
по аудиту (сертифiкат А 000023 продовжений рiшенням АПУ вiд 11.10.07р. №183/7) 
В.К.Орлова. Аудитор: (сертифiкат А 002553 продовжений рiшенням АПУ вiд 
21.05.09р. №202/2) Є.Д.Вiнтоняк. Загальний висновок: Визначення виручки вiд 
реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та 
iнших обов’язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi вiдповiдно 
до нормативних актiв України з питань бухгалтерського облiку та податкового зако-
нодавства. Бухгалтерська, податкова та статистична звiтнiсть складалась та подава-
лась Товариством у повному обсязi. Показники статей рiчного балансу Товариства на 
31.12.2012р. в основному вiдповiдають даним синтетичного облiку та iснуючим нор-
мативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його фiнансовий 
стан. Їх достовiрнiсть та повнота може бути пiдтверджена. Показники фiнансового 
стану Товариства вiдображенi в синтетичному облiку адекватно. Виконанi аудиторськi 
процедури дають пiдставу пiдтвердити достовiрнiсть та повноту показникiв Звiту про 
фiнансовi результати за 2012р. Таким чином, фiнансова звiтнiсть публiчного 
акцiонерного товариства «Добробут», за винятком впливу питання, викладеного у 
параграфi 4 «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», вiдображає 
правдиву i неупереджену по усiх суттєвих аспектах картину фiнансового положення 
Товариства станом на 31.12.2012р., а також результатiв його дiяльностi i руху грошо-
вих потокiв за 2012 рiк у вiдповiдностi до законодавчих i нормативних актiв в Українi 
з пiдприємництва, бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi.

9 Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення: Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
– 23.04.2013р., на сторінці в мережі Інтернет (dobrobut.pat.ua)– 24.04.2013р.

10. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-
формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством: Гене-
ральний директор Бакай Марiанна Богданiвна. 24.04.13р.

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
 “ЖИТОМИРсЬКИЙ ЗАВОД 

“ШлЯХiНДУсТРiЯ”
Річна інформація емітента 

за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Житомирський завод "Шляхiндустрiя"

1.2. Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 10031 м. Житомир вул. Б. Хмельницько-

го, буд.42
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03443726
1.5. Міжміський код та телефон 0412 510844
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента 

ААБ №309332

1.7. Дата державної реєстрації 16.01.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.shliahindustriya.ho.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

 (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  1050  1137
Основні засоби (за залишковою вартістю)  791  840
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  43  52
Сумарна дебіторська заборгованість  129  151
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  -- 
Власний капітал  1018  1040
Статутний капітал  629  629
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  389  411
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  32  97
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.00874  -0.02423
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію,грн. -0.00874  -0.02423
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  2517120  2517120
Цінні папери власних випусків, загальна номінальна вартість  --  -- 
викуплені протягом звітного 
періоду 

у відсотках від статутного 
капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

Вартість чистих активів  1018  1040

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засно-
вників. Органи управління - загальні збори акціонерів, Наглядова рада, правління. 
Контролюючий орган - Ревізійна комісія. Посадовi особи емiтента: голова 
правлiння Ставська Тетяна Борисiвна, члени правлiння Черпiцька Лiлiя Михайлiвна, 
Кибалич Марiя Михайлiвна (головний бухгалтер). Голова Наглядової ради Снiгур 
Вiкторiя Тимофiївна, члени Наглядової ради Кучкова Юлiя Володимирiвна, Гуцал 
Олена Олександрiвна. Голова Ревiзiйної комiсiї Кравчук Тетяна Вадимiвна. Засно-
вником Товариства є Держава в особі Регіонального відділення Фонду Державно-
го майна України по Житомирській області. 4. Інформація про цінні папери емітен-
та. Акцiї іменнi простi. Форма існування – бездокументарна. Кiлькiсть цiнних 
паперiв 2517120 шт. Цiннi папери Емiтента до лістингу не включені, заяви для 
включення їх до лiстингу не надавались. Станом на 31.12.2012 всі випущені Това-
риством акції розміщені між 177 фізичними особами, їм належить 100% акцій. 5. 
Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітен-
та 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 18.04.2012. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не про-
водились. 7. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо ауди-
торського висновку. Інформація про аудиторську фірму: Приватне пiдприємство 
«Аудиторська фiрма «Екаунт». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31133478. За-
гальний висновок аудитора: Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з 
вимогами МСФЗ. Фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформа-
цію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2012, фінансові результати 
і рух грошових коштів за 2012 рік. Внутрішня облікова політика підприємства, яка 
відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими 
складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ, а також статті 40 За-
кону України «Про цінні папери». В ході перевірки аудитори не отримали свідчень 
щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства. Висновок в частині 
формування фінансової звітності носить умовно-позитивний характер, згідно нор-
мам аудиту (МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»). 9. 
Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії розкрито 23.04.2013. 10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір-
ність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством. 10.2. Голова правлiння Ставська Тетяна Борисiвна
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ПУблІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ДРОгОбИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАлiЗОбЕТОННИХ ВИРОбiВ» 

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - Публічне акцiонерне товариство «Дрогобиць-
кий завод залiзобетонних виробiв» 

1.2. Організаційно-правова форма - Публічне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента - 82103, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Фабрич-

на, 61 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 05505495 
1.5. Міжміський код та телефон - 0324410256
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента – ААБ №141841
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію - 04.03.1994р. 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації - drogzbv.com.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн.)
Усього активів за звітний період-14243, попередній-12908; основні засоби (за за-

лишковою вартістю) за звітний період-7149, попередній-6012; довгострокові фінансові 
інвестиції за звітний період-0, попередній-0; запаси за звітний період-626, попере-
дній-635; сумарна дебіторська заборгованість за звітний період-444, попередній-712; 
грошові кошти та їх еквіваленти за звітний період-150, попередній-140; власний капітал 
за звітний період-3739, попередній-4296; статутний капітал за звітний період-2034, по-
передній-2034; нерозподілений прибуток (непокритий збиток) за звітний період-(-5496), 
попередній-(-4939); довгострокові зобов'язання за звітний період-0, попередній-0; по-
точні зобов'язання за звітний період-10448, попередній-8612; чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію за звітний період-(-0,0146), попередній-(-0,068); скоригований 
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію за звітний період (грн.)–(-0,146), попе-
редній-(-0,068); середньорічна кількість простих акцій за звітний період (шт.)-8134862, 
попередній-8134862; цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періо-
ду–0, попередній–0; вартість чистих активів за звітний період-3739, попередній-4296.

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни-
ків: Органами управлiння емiтента є загальнi Збори акцiонерiв, Правлiння в складi 3 
осiб, Наглядова Рада в складi 2 осіб та Ревiзійна комісія в складі 3 осіб. Посадові осо-
би емітента: Голова правлiння: Княжев Сергій Володимирович. Члени правлiння: 
Iльчиняк Вiра Олексiївна, Лiсоцький Андрiй Романович. Головний бухгалтер: Бичко 
Олександра Богданiвна. Голова Наглядової ради: ТОВ «Львiвський бетон». Член На-
глядової ради: Дубас Iгор Iванович. Голова Ревiзійної комісії: Лютий Василь Iванович. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи Товариства 
не мають. Інформація про засновників емітента: держава в особі Регіонального відді-
лення ФДМУ у Львівській області. На даний час не володіє акціями товариства. 4.Ін-
формація про цінні папери емітента: Вид паперу: акції, форма випуску: іменні, форма 
існування: бездокументарна, тип: іменні прості. Свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій видане Львівським ТУ ДКЦПФР р.№ 73/13/1/10, дата реєстрації 02.12.2010р. Кіль-
кість акцій: 8134862. Цінні папери у лістингу не знаходяться. Акції розміщені між акці-
онерами в повному обсязі. 5.Зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні 
папери емітента у депозитарній системі України: у звітному періоді не відбувалася. 6.
Інформація про загальні збори: 19.04.2012р. відбулися чергові загальні збори. 7.Ін-
формація про дивіденди: протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, дивiденди не нараховувались i не виплачувались. 

8. Інформація щодо аудиторського висновку. Аудиторська фiрма у формi товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Аудит-сервiс IНК». Свiдоцтво про внесення до 
реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0036, продовжене рiшенням АПУ вiд 
04.11.2010р. №221/3. Термін дії до 04.11.2015р. Мiсцезнаходження: 76018, м.Iвано-
Франкiвськ, вул.Б.Лепкого,34, оф.1. Директор по аудиту (сертифiкат А 000023 продо-
вжений рiшенням АПУ вiд 11.10.07р. №183/7) В.К.Орлова. Аудитор: (сертифiкат А 
002553 продовжений рiшенням АПУ вiд 21.05.09р. №202/2) Є.Д.Вiнтоняк.

Загальний висновок: Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв 
дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов’язкових платежiв проводи-
лось Товариством у звiтному перiодi вiдповiдно до нормативних актiв України з питань 
бухгалтерського облiку та податкового законодавства. Бухгалтерська, податкова та 
статистична звiтнiсть складалась та подавалась Товариством у повному обсязi. По-
казники статей рiчного Балансу Товариства на 31.12.2012р. в основному вiдповiдають 
даним синтетичного облiку та iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально 
та точно вiдображають його фiнансовий стан. Їх достовiрнiсть та повнота може бути 
пiдтверджена. Показники фiнансового стану Товариства вiдображенi в синтетичному 
облiку адекватно. Виконанi аудиторськi процедури дають пiдставу пiдтвердити 
достовiрнiсть та повноту показникiв Звiту про фiнансовi результати за 2012р. Таким 
чином, фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький за-
вод залiзобетонних виробiв», за винятком впливу питання, викладеного у параграфi 4 
«Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» вiдображає правдиву i неупе-
реджену по усiх суттєвих аспектах картину фiнансового положення Товариства ста-
ном на 31.12.2012р. у вiдповiдностi до законодавчих i нормативних актiв в Українi з 
пiдприємництва, бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення: Дата розкрит-
тя повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії – 22.04.2013р., на сторінці в мережі Інтернет (drogzbv.com.ua)– 23.04.2013р. 

10. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством: Голова 
правлiння Княжев Сергій Володимирович. 23.04.2013р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента за 2012 рік
1.Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «ДОлИНсЬКИЙ МОлОКОЗАВОД»

1.2.Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство
1.3.Місцезнаходження емітента: 77500, Івано-Франківська обл., м. Долина,  

вул. Нафтовиків, 11
1.4.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00445699
1.5.Міжміський код та телефон: (03477) 22696
1.6.Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: № 488
1.7.Дата державної реєстрації: 16.06.2000р.
1.8.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: 00445699.infosite.com.ua
2.Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого під-

приємництва (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 491,0 491,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 267,0 267,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 0,0 0,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,0 0,00
Власний капітал 70,6 70,7
Статутний капітал 148,5 148,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -301,9 -301,8
Довгострокові зобов'язання 0,0 0,0
Поточні зобов'язання 420,4 420,3
Чистий прибуток (збиток) -0,1 -0,2
Вартість чистих активів 70,6 70,7

3.Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: загальні збори акціонерів, правління, наглядова рада, ревізійна 

комісія. Посадові особи: голова правління Шафранський О.І., член правління Кушна-
рьов Г.Б., голова наглядової ради Олешко О.М., член наглядової ради Беднарчук І.Є., 
член наглядової ради ТзОВ «Тернопільрембуд», голова ревізійної комісії Дундій О.С.

Засновники емітента: засновником ВАТ є держава в особі РВ ФДМУ по Івано-
Франківський обл. Акціями ВАТ на кінець звітного періоду не володіє.

4.Інформація про цінні папери емітента
Акції. Тип цінного папера: Іменні прості. Форма існування та форма випуску: До-

кументарна, іменні. Номінальна вартість (грн.): 0,25. Кількість акцій (штук) 594000. 
Загальна номінальна вартість (грн.) 148500. Лістинг – акції ВАТ не включені до лістин-
гу на біржі.

5.Інформація про зміну особи яка веде облік прав власності на цінні папери емі-
тента у депозитарній системі України. Товариство не змінювало особу, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента.

6.Інформація про загальні збори. У звітному році загальні чергові збори та позачерго-
ві збори не проводились, в зв’язку з відсутністю пропозицій щодо їх проведення. 

7.Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 
8.Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторською перевіркою встановлено, що ВАТ «Долинський молокозавод» 

функціонує на законних засадах і у своїй діяльності керується чинним законодав-
ством та засновницькими документами.

Структура і зміст наказу про облікову політику вимагає трансформаційного кори-
гування для відповідності умовам МСФЗ на дату їх застосування з врахуванням по-
ложень МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікової політики, зміни 
в облікових політиках в частині формування показників звітності згідно МСФЗ». Фі-
нансова звітність Товариства, складена на 31.12.2012 року та за час дії перехідного 
періоду, протягом якого здійснювалося застосування МСФЗ 1, не в повній мірі відпо-
відає умовам МСФЗ. Це викликане неповним узгодженням балансової вартості ком-
понентів фінансової звітності внаслідок застосування трансформаційних коригувань 
щодо них в наказі про облікову політику, які мали вплив на прибуток чи збиток, ана-
літичні статті іншого сукупного прибутку, операції з власниками. 

Дані фінансової звітності Товариства достовірно та в повній мірі підтверджуються 
за 2012 рік. Фінансово - господарський стан Товариства в повній мірі та достовірно 
відображено у його бухгалтерському обліку.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, описаних у 
вищезазначеному абзаці, фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих 
аспектах інформацію про фінансовий стан та діяльність товариства, що перевіряється 
станом на 31.12.2012 року, а також результати його діяльності і рух грошових коштів 
за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінан-
сової звітності.

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

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 22.04.2013р. Дата опублікування річної інформації в мережі Ін-
тернет 29.04.2013р.,адрес 00445699.infosite.com.ua

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

знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
голова комісії з припинення підпис В.с. Дундій, 24.04.2013р. 
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ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО “бiО МЕД сКлО”
Річна інформація емітента за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Бiо мед скло"
1.2. Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 10025 м. Житомир вул. Промислова, буд. 26
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 04763746
1.5. Міжміський код та телефон 044-498-65-03
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента 

А 01 № 467078

1.7. Дата державної реєстрації 14.12.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.biomedsklo.com.ua

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  190032  195051
Основні засоби (за залишковою вартістю)  122666  135579
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  15590  18857
Сумарна дебіторська заборгованість  47456  35716
Грошові кошти та їх еквіваленти  1  211
Власний капітал  106487  111712
Статутний капітал  96431  96431
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  3717  8942
Довгострокові зобов'язання  25328  30199
Поточні зобов'язання  54760  50102
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.005420  -0.005540
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)  -0.005420  -0.005540
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  964314360  752784017
Цінні папери власних випусків, загальна номінальна вартість  --  -- 
викуплені протягом звітного 
періоду 

у відсотках від статутного 
капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

Вартість чистих активів  106487  111712

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни-
ків. Органами управління Емітетна є: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, прав-
ління. Контролюючим органом є Ревізійна комісія. Посадові особи Емітента станом на 
31.12.2012 р.: Голова Наглядової ради Константiнос Каввурас, члени Наглядової ради 
Кирiакос Вулгаракiс, Нiколаос Барлаянiс, Георгiос Фрагкулiс, Арiстiдiс Дiмiтрiу. Голова 
Ревiзiйної комiсiї Шапiренко Лiдiя Олексiївна, член Ревiзiйної комiсiї Iванюк Олена 
Василiвна. Голова правлiння Жарков Людвиг Анатолiйович, члени правлiння Чегейда 
Оксана Миколаївна, Романчук Олександр Васильович, Бойко Микола Миколайович 
(заступник голови правлiння), 

Корзун Тетяна Василiвна (головний бухгалтер). Засновником Товариства є Держа-
ва в особі Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Житомир-
ській області. 

4. Інформація про цінні папери емітента. Акцiї іменнi, простi. Форма існування 
- бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 964314360 шт. Номiнал одного 
цiнного папера 0.10 грн. Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включенi. Заяви для 
включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Станом на 
31.12.12 випущені Емітентом акції розміщені між 883 акціонерами – фізичними 
особами, яким належить 0,368% акцій, та 4 юридичними особами, яким належить 
99,632% акцій. 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 29.03.2012. Позачерговi збори в звiтному перiодi не склика-
лись i не проводились. 7. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 8. Інформа-
ція щодо аудиторського висновку. Інформація про аудиторську фірму: Товариство 
з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Бізнес-Рішення», ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ 31749819. Загальний аудиторський висновок: Фінансова 
звітність Товариства була підготовлена згідно з Міжнародними стандартами фі-
нансової звітності (МСФЗ). На нашу думку, за винятком питання, про яке йдеться 
у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова 
звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ 
«Біо мед скло» на 31.12.2012, його фінансові результати та рух грошових коштів 
за рік, що минув на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінан-
сової звітності. Вартість чистих активів Товариства на 31.12.2012 більше розміру 
статутного капіталу, що відповідає вимогам ч.3 ст. 155 Цивільного Кодексу Украї-
ни. Суттєвих невідповідностей між перевіреною під час аудиту фінансовою звіт-
ністю, що складена за МСФЗ, та інформацією, яка розкрита Товариством для по-
дачі до НКЦПФР разом із фінансовою звітністю, не ідентифіковано. 9. Повний 
текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії роз-
крито 23.04.2013 р. 10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність на-
веденої інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством. 

10.2. голова правлiння                                          Жарков людвиг Анатолiйович

ПУблІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «АРТЕМ-КОНТАКТ» 
Річна інформація емітента за 2012 р.

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента - Публічне акцiонерне товариство «Артем-Контакт»; 

Організаційно-правова форма - акцiонерне товариство; Місцезнаходження емітента - 
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 
22860482; Міжміський код та телефон - (044) 483-69-38; Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію емітента - ААБ №793574; Дата державної реєстрації – 27.07.94р.; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації - http://artem-kontakt.kiev.ua.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 21853 8482
Основні засоби (за залишковою вартістю) 555 635
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 5321 4848
Сумарна дебіторська заборгованість 15900 2467
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 482
Власний капітал 10651 5763
Статутний капітал 313 313
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10260 5362
Довгострокові зобов'язання -- --
Поточні зобов'язання 11202 2729
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 4.13578 0.74681
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 4.13578 0.74681
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1252000 1252000
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна вартість -- --
у відсотках від статутного 

капіталу 
-- --

Вартість чистих активів 10651 5753

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Посадові особи: Голова наглядової ради - ДАХК «Артем»; Члени наглядової ради 

- Грищенко М.А., Полуектов Г.О., Невгадовський В.А., Архипенко Д.М.; Голова правлін-
ня – Рахманов Д.Г.; Члени правління – Мельничук Л.Я., Степенко В.О., Бойко Ю.П.; 
Член правління, головний бухгалтер – Панкратьєва Н.І.; Голова ревізійної комісії – 
Рибкіна А.А. Засновник - Мiнiстерство промислової політики України.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї iменнi простi. Кiлькiсть – 1252000 шт. Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Фак-

ти лiстингу/делiстингу вiдсутнi.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емі-

тента у депозитарній системі України
В зв’язку із прийняттям загальними зборами 01.03.11р. рішення про дематеріалі-

зацію випуску акцій розірвано договір №02А-02 від 15.07.02р. на ведення реєстру з 
ТОВ «Народний реєстр» (ЄДРПОУ 24575521) та укладено договір №Е-4433 від 
20.12.11р. з ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711). Акт 
прийому-передачі реєстру від 31.01.2012р.

6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 29.03.2012р.
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 
привілейова-
ними акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

1553231,00 0.00 280448,00 0.00

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн. 

1.24 0.00 0,22 0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0.00 0.00 143055,00 0.00

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

18.06.2012

Дата виплати дивідендів 25.06.2012
Опис На момент складання рiчної звiтностi дата складання перелiку 

осiб та дата виплати дивiдендiв - не визначенi.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудитор висловив умовно-позитивну думку, що фінансові звіти справедливо і до-

стовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан та результати 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Артем-Контакт» за 2012р. Аудиторську пе-
ревірку здійснено ТОВ «Аудиторська фірма «Бухгалтерський стандарт» (код за ЄД-
РПОУ 37308519).

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

Дата розкриття у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на сторін-
ці http://artem-kontakt.kiev.ua – 23.04.13р.

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

знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
голова правління     Рахманов Д.г., 23.04.13р.
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ПАТ «АгРОНАФТОгАЗТЕХсЕРВiс» 
Річна інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПАТ «Агронафтогазтехсервiс»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 78260, Івано-Франківська обл., Коломийський 

р-н, смт. Гвiздець, вул. Iвана Франка
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00904285
1.5. Міжміський код та телефон емітента (03433) 61253, 21903
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 11101200000000209
1.7. Дата державної реєстрації: 31.01.2000
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: angts.biz
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6027 5733
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1309 2597
Довгострокові фінансові інвестиції 1299 2410
Запаси 38 70
Сумарна дебіторська заборгованість 3354 656
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 0
Власний капітал 5288 5496
Статутний капітал 1428 1428
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3757 3965
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 739 237
Чистий прибуток (збиток) 0 -208
Вартість чистих активів 5288 5496

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про посадових осіб емітента: Генеральний директор - член правлiння 

- Михавкiв Дмитро Васильович; Головний бухгалтер - член правлiння - Кушнерик Ми-
рослава Ярославiвна; Голова Наглядової ради - Красовський Костянтин Юрiйович; 
Член Наглядової ради - Дєлов Iгор Васильович; Член наглядової ради - Пасинога 
Олександр Олександрович; Член наглядової ради - Сибiра Олег Павлович; Член на-
глядової ради - Саттон Роберт Алан; Голова ревiзiйної комiсiї - Саватєєва Людмила 
Василiвна; Член ревiзiйної комiсiї - Погребняк Володимир Вiталiйович;

Член ревiзiйної комiсiї - Алєксєєнко Дмитро Євгенович;
Інформація про засновників емітента: Юридичні особи: РАМЕТ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 

(код за ЕДРПОУ 202210) - 79.9042 %; ЗАТ Iнвестицiйна компанiя «Слобiдська» (код за 
ЕДРПОУ 23754664) - 0.0655 %; ЗВФ «ПЕРШИЙ» АТ IК «ЄВРОIНВЕСТ» (код за ЕДРПОУ 
23754658) - 0.0280 %; ТОВ ФК «Декра» (код за ЕДРПОУ 24685310) - 0.0486 %

Фізичні особи: 774 особи - 19.9537 %
4. Інформація про цінні папери емітента: Вид - акції, тип - Акція проста, форма іс-

нування - Бездокументарні іменні, кількість - 5711772 шт., розміщення – відкрите, 
лістинг – відсутній. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емі-
тента у депозитарній системі України: Зміни особи, яка веде облік прав власності на 
цінні папери, у 2012 році не було.

6. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів відбулися 
15.05.2012 року (кворум - 80,23%). Позачергові загальні збори не проводилися.

7. Інформація про дивіденди: дивіденди у звітному періоді не нараховувалися і не 
виплачувалися.

8. Інформація щодо аудиторського висновку: Аудиторська фірма: ТОВ «Аудит-
сервіс ІНК» (ЄДРПОУ – 13659226): Ми рахуємо, що в процесі аудиту нами було зібра-
но достатньо доказів, щоб зробити наступний висновок:

Визначення виручки від реалізації та фінансових результатів діяльності, порядок 
обчислення податкових та інших обов’язкових платежів проводилось Товариством у 
звітному періоді, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань 
бухгалтерського та податкового обліку. Бухгалтерська, податкова та статистична звіт-
ність складалась та подавалась Товариством у повному обсязі. Показники статей річ-
ного балансу Товариства на 31.12.2012р. відповідають даним синтетичного обліку та 
існуючим нормативам бухгалтерського обліку, реально та точно відображають його 
фінансовий стан, їх достовірність та повнота може бути підтверджена. Показники фі-
нансового стану Товариства відображені в синтетичному обліку адекватно. Виконані 
аудиторські процедури дають підставу підтвердити достовірність та повноту показни-
ків Звіту про фінансові результати за 2012р. Таким чином, фінансова звітність ПАТ 
«Агронафтогазтехсервіс» відображає правдиву і неупереджену по усіх суттєвих ас-
пектах картину фінансового положення Товариства станом на 31.12.2012 р., а також 
результатів його діяльності і руху грошових потоків за 2012 рік у відповідності до за-
конодавчих і нормативних актів в Україні з підприємництва, бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності та аудиту.

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
26.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується д/н, 
26.04.2012

10. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

генеральний директор                       Михавкiв Дмитро Васильович, 26.04.2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«ІВАНКІВсЬКИЙ АгРОТЕХсЕРВІс»

(місцезнаходження: 07200, Київська обл., Іванківський р-н, смт. Іванків, 
вул. Горького, буд. 12-б) (далі – товариство) повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 червня 
2013 р. о 10.00 годині за адресою: 07200, Київська обл., Іванківський р-н, 
смт. Іванків, вул. горького, буд. 12-б, в адмінбудинку, зал нарад №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться з 09.00 до 09.55 у день та за місцем проведення загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 10 червня 2013 р. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження 1. 

регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
Звіт Правління Товариства за 2012 р.2. 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р.3. 
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р.4. 
Прийняття рішення за насідками розгляду звіту Правління, Наглядової 5. 

ради та звіту Ревізійної комісії.
Затвердження річного звіту та балансу товариства.6. 
Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, перед-7. 

бачених законом.
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.8. 
Про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАН-9. 

КІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом його перетворення в Товариство з об-
меженою відповідальністю. 

Про затвердження найменування товариства з обмеженою 10. 
відповідальністю-правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ІВАНКІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС» що створюється внаслідок реорганізації.

Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 11. 
ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС».

Про затвердження порядку скасування реєстрації випуску акцій і 12. 
анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Про порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 13. 
ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС» на частки у статутному ка-
піталі Товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслі-
док реорганізації .

Про порядок та строки оцінки та викупу акцій у акціонерів.14. 
Про затвердження довідки про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІО-15. 

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС».
Про порядок і умови здійснення перетворення.16. 
Про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів.17. 
Про затвердження плану перетворення.18. 

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань 
порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Ки-
ївська обл., Іванківський р-н, смт. Іванків, вул. Горького, буд. 12-б, зал на-
рад №1, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення за-
гальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова 
правління Павлюк Юрій Іванович. Тел. /04591/ 5-27-54.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства
(тис.грн.)

Найменування показника
Перiод

Звiтний 
2012 р.

Попередній 
2011 р.

Усього активiв 578,9 585,1
Основнi засоби 404,5 421,3
Довгостроковi фiнансовi інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебiторська заборгованість 174,4 163,8
Грошовi кошти та їх еквіваленти 2,8 1,3
Нерозподiлений прибуток -849,7 -846,4
Власний капiтал 532,3 535,6
Статутний капiтал 274,0 274,0
Резервний капітал - -
Довгостроковi зобов'язання - -
Поточнi зобов'язання 46,6 49,5
Чистий прибуток (збиток) -3,4 -202,1
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1096140 1096140
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом 
перiоду (шт.)

- -

Чисельнiсть працiвникiв на кінець перiоду (осiб) 9 9
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента за 2012 рік
1.Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: ШУМсЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «АгРОПРОМТЕХНІКА»

1.2.Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство
1.3.Місцезнаходження емітента: 47100, Тернопільська обл., м. Шумськ, вул. Ів. Франка, 2
1.4.Індифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04541916
1.5.Міжміський код та телефон: (03558) 21366
1.6.Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00 № 639816
1.7.Дата державної реєстрації: 30.05.1996
1.8.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 04541916.infosite.com.ua
2.Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1.Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприєм-

ництва (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 927,1 978,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 924,0 971,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 0,1 0,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,0 6,5
Власний капітал 926,2 976,6
Статутний капітал 166,4 166,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 759,8 810,2
Довгострокові зобов'язання 0,0 0,0
Поточні зобов'язання 0,9 1,7
Чистий прибуток (збиток) -50,4 -57,2
Вартість чистих активів 926,2 976,6

3.Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Органи управління відсутні. Посадові особи: в. о. голови правління Олешко Олександр 

Михайлович. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26 жовтня 2010 року створено лікві-
даційну комісію: Олешко Олександр Михайлович – голова комісії, Пшебильська Ганна Іва-
нівна – член комісії, Гнатюк Володимир Васильович – член комісії, Грушко Григорій Пилипо-
вич – член комісії, Мушинський Йосип Корнелійович – член комісії.

Засновники емітента: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Місцезнаходження: Україна, 
46008, Тернопіль, Танцорова, 11. Акціями ВАТ на кінець звітного періоду не володіє.

4.Інформація про цінні папери емітента
Акції. Тип цінного папера: іменні прості. Форма існування та форма випуску: докумен-

тарна, іменні. Номінальна вартість (грн.): 0,25.Кількість акцій (штук): 665760. Загальна но-
мінальна вартість (грн.): 166440,00.Частка у статутному капіталі 100. Лістинг – акції ВАТ не 
включені до лістингу на біржі.

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

Розірвано договір на ведення реєстру з реєстратором ПАТ КБ «Приватбанк» в особі 
філії Західне ГРУ, код ЄДРПОУ 20784660 та передано реєстр реєстратору ПАТ «Акціо-
нерний комерційний промислово-інвестиційний банк», код ЄДРПОУ 00039002. Рішення 
про передачу ведення реєстру прийнято ліквідаційною комісією, у зв’язку з закінченням 
терміну дії ліцензії реєстратора ПАТ КБ «Приватбанк», протокол від 17.09.2012р. Дата і 
номер розірваного договору - 11.01.2005р., № 30. Дата і номер укладеного договору – 
09.10.2012р., № 16-2/40-11. Акт прийому-передачі системи реєстру від 12.10.2012р., 
б/н.

6.Інформація про загальні збори. У звітному році загальні чергові збори акціонерів та 
позачергові збори не проводились, в зв’язку з відсутністю пропозицій щодо їх проведення. 

7.Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 
8.Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторською перевіркою встановлено, що Шумське ВАТ «Агропромтехніка» функціо-

нує на законних засадах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та засно-
вницькими документами.

Структура і зміст наказу про облікову політику вимагає трансформаційного коригування 
для відповідності умовам МСФЗ на дату їх застосування з врахуванням положень МСБО 1 
«Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікової політики, зміни в облікових політиках 
в частині формування показників звітності згідно МСФЗ». Фінансова звітність Товариства, 
складена на 31.12.2012 року та за час дії перехідного періоду , протягом якого здійснювало-
ся застосування МСФЗ 1, не в повній мірі відповідає умовам МСФЗ. Це викликане неповним 
узгодженням балансової вартості компонентів фінансової звітності внаслідок застосування 
трансформаційних коригувань щодо них в наказі про облікову політику, які мали вплив на 
прибуток чи збиток, аналітичні статті іншого сукупного прибутку, операції з власниками. 

Дані фінансової звітності Товариства достовірно та в повній мірі підтверджуються за 
2012 рік. Фінансово - господарський стан Товариства в повній мірі та достовірно відображе-
но у його бухгалтерському обліку.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, описаних у вищезаз-
наченому абзаці, фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах інфор-
мацію про фінансовий стан та діяльність товариства, що перевіряється станом на 31.12.2012 
року, а також результати його діяльності і рух грошових коштів за рік, що закінчився на за-
значену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

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 у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 22.04.2013р. Дата опублікування річної інформації в мережі Інтернет 
29.04.2013р., адрес 04541916.infosite.com.ua

10.Підпис
Голова ліквідаційної комісії підпис О.М. Олешко підтверджує достовірність наведеної 

інформації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 24.04.2013р.

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«бЕРДИчiВсЬКЕ сПЕЦПiДПРИЄМсТВО ПО МАТЕРiАлЬНО-

ТЕХНiчНОМУ ЗАбЕЗПЕчЕННЮ «АгРОсПЕЦПОсТАч» 
сiлЬсЬКОгОсПОДАРсЬКОгО ВИРОбНИЦТВА» 

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості 1.1 Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне товари-

ство «Бердичiвське спецпiдприємство по матерiально-технiчному забезпеченню «Агро-
спецпостач» сiльськогосподарського виробництва». 1.2. Організаційно-правова форма 
- Публічне акціонерне товариство. 1.3. Місцезнаходження емітента – 13306, Житомир-
ська обл., м. Бердичiв, вул. Привокзальна, буд. 3. 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента – 00913373. 1.5. Міжміський код та телефон - 04143 22258. 1.6. Серія і номер 
свідоцтва про державну реєстрацію емітента - А00 №529679. 1.7. Дата державної реє-
страції - 21.01.1992. 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації - www.agrospetspostach.ho.ua

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  956  835
Основні засоби (за залишковою вартістю)  405  330
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  98  108
Сумарна дебіторська заборгованість  412  379
Грошові кошти та їх еквіваленти  35  12
Власний капітал  201  119
Статутний капітал  118  118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -258  -340
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  755  716
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.17341  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн 0.17341  -- 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  472867  -- 
Цінні папери власних випусків, загальна номінальна вартість  --  -- 
викуплені протягом звітного 
періоду 

у відсотках від статутного 
капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

Вартість чистих активів  201  119

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни-
ків Органами управління є загальні збори акціонерів, Наглядова рада та правління. 
Посадові особи емiтента: голова правлiння Романчук Вiктор Павлович, члени прав-
ління Зайцева Марина Олексiївна, Маркевич Леся Володимирiвна (в.о. головного 
бухгалтера). Голова Наглядової ради Чагаєв Рiнат Абдулберович, члени Наглядової 
ради Харламов Олександр Валерiйович, Степура Валентина Iванiвна, Маркевич Во-
лодимир Iванович, Кутвiцький Олександр Сергiйович. Засновником Товариства є 
Держава в особі Регіонального відділення Фонду Державного майна України в Жи-
томирській області. 4. Інформація про цінні папери емітента: Акцiї іменнi простi. 
Форма існування бездокументарна. Кількість цінних паперів у випуску 472867 шт. 
Номінальна вартість 0,25 грн. Цiннi папери Емiтента до лістингу не включені, заяви 
для їх включення до лiстингу Емiтентом не надавались. Станом на 31.12.12 всі ви-
пущені акції розміщені між 127 фізичними особами, яким належить 100% акцій Емі-
тента. 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 18.04.2012. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не про-
водились. 7. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо ауди-
торського висновку. Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Компа-
нія «Професійний аудит». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32805690. Загальний 
висновок аудитора: Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Товари-
ства станом на 31.12.2012. Бухгалтерський облік забезпечує правильну класифiкацiю 
та оцiнку всiх видiв активiв та пасивiв підприємства. Фiнансова i статистична звiтнiсть 
складається i подається своєчасно. Класифiкацiя та оцiнка активiв у бухгалтерсько-
му облiку вiдповiдає встановленим нормативам бухгалтерського облiку. Розмiр 
зобов`язань, вiдображений у фiнансовiй звітності - реальний. Власний капiтал ви-
значений достовірно. Показники фiнансової звiтностi вiдповiдають даним бухгалтер-
ського облiку. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази 
для висловлення нашої думки. Фінансова звітність підприємства складена відповід-
но Міжнародних стандартів фінансової звітності з використанням для цього форм 
звітності, визначених П(С)БО. На нашу думку зазначена невідповідність структури і 
змісту фінансової звітності не призведе до модифікації нашої думки, щодо фінансо-
вої звітності.  На нашу думку, за винятком впливу обмежень, що вказані вище, фі-
нансові звіти Товариства на 31.12.12 складено в усіх суттєвих аспектах згідно Між-
народних стандартів фінансової звітності. 9. Повний текст річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрито 23.04.2013р. 10.1. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

10.2. голова правлiння                                             Романчук Вiктор Павлович
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Українська авіаційно-
торгова компанія «Авіапостач»

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 03036, М.Київ, Солом'янський, м. Київ, Повiтрофлотський 

проспект, 92-Б
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01131939
1.5. Міжміський код та телефон: (044)246-18-18
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ 392376
1.7. Дата державної реєстрації: 25.12.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://aviasnab.kiev.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 9155,00 9593,00
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1196,00 1430,00
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 221,00 35,00
Сумарна дебіторська заборгованість 396,00 213,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 18,00 57,00
Власний капітал 2714,00 6072,00
Статутний капітал 1774,00 1774,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4642,00 -1146,00
Довгострокові зобов’язання 903,00 966,00
Поточні зобов’язання 5526,00 2545,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,473200 -0,083600
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0,473200 -0,083600

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7096055,000000 7096055,000000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

0,00 0,00

Вартість чистих активів 2714,00 6072,00

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління
Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства. Поточною діяльністю Товари-

ства керує Наглядова рада Товариства. Виконавчим органом Товариства є Директор. Контр-
олює роботу Товариства Ревізійна комісія.

Посадові особи
Директор. Попович Валерiй Олександрович. Рік народження: 1961. Освіта: Вища. Київ-

ський торгівельно-економічний університет. Спеціальність – економіка. Стаж керівної роботи 
(років): 0. Попередня посада: Директор ТОВ «Фiрма Укрторг». Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначенi Статутом Товариства. Призначено на 2 роки з 30.01.2013 року, 
згiдно рiшення Наглядової ради вiд 29.01.2013 (протокол №5 вiд 29.01.2013 р.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних.. 

Член Наглядової ради. Ткаленко Сергiй Олександрович. Рік народження: 1962. Освіта: 
Вища. Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: Директор з зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi ВАТ Київресурспостач. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Ста-
тутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. 
Особа призначена рiшенням загальних зборiв 05.04.2011. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини особа не має. Попередня посада: директор з зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi ВАТ ВАТ Київресурспостач. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших 
пiдприємствах.. 

Голова Ревiзiйної комiсiї. Кошелєва Яна Станiславiвна. Рік народження: 0. Освіта: д/в. 
Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: аудитор ВАТ УАТК Авiапостач. Повнова-
ження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не отри-
мує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена рiшенням загальних зборiв 
05.04.2011. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi 
посади: аудитор ВАТ УАТК Авiапостач. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших 
пiдприємствах.. 

Голова Наглядової ради. Бозаров Огнян Станєв. Рік народження: 0. Освіта: д/в. Стаж ке-
рівної роботи (років): 0. Попередня посада: Менеджер «Cyform Investments Trade 
Representative». Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. 
Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена 
рiшенням загальних зборiв 05.04.2011. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини особа не має. Попередня посада Менеджер «Cyform Investments Trade Representative». 
Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах.. 

Член Наглядової ради. Андронова Валентина Павлiвна. Рік народження: 0. Освіта: д/в. 
Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: заступник директора ТОВ Вессо-Лiнк 
Єдiная Пейджiнговая. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Това-
риства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа призна-
чена рiшенням загальних зборiв 05.04.2011. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини особа не має. Попереднi посади:заступник директора ТОВ Вессо-Лiнк Єдiная 
Пейджiнговая.Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах.. 

Головний бухгалтер. Захарченко Ольга Прокопiвна. Рік народження: 1958. Освіта: Вища. 
Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: ТОВ Сiнега головний бухгалтер. Повно-
важення та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отри-
мує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не 
передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, 
отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Особюа призначена на посаду 22.02.2011 рю Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади:ТОВ 
Сiнега на посадi головного бухгалтера. . Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших 
пiдприємствах.. 

Член Наглядової ради. Соха Володимир Георгiйович. Рік народження: 0. Освіта: д/в. Стаж 
керівної роботи (років): 0. Попередня посада: Генеральний директор ТОВ Хенкель Баутехнiк 
(Україна). Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. По-
садова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена 
рiшенням загальних зборiв 05.04.2011. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини особа не має. Попереднi посади:Генеральний директор ТОВ Хенкель Баутехнiк (Україна). 
Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах.. 

Член Наглядової ради. Ткаленко Андрій Олександрович. Рік народження: 1965. Освіта: 
Вища. Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: Заступник Голови правління з еко-
номіки ВАТ УАТК Авіапостач. овноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 
Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Особа 
призначена рiшенням загальних зборiв 05.04.2011. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини особа не має. Попереднi посади:заступник Голови правління з економіки 
ВАТ УАТК Авіапостач. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах.. 

Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:
Директор. Попович Валерiй Олександрович. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000. 
Член Наглядової ради. Ткаленко Сергiй Олександрович. Кількість акцій: 0. У відсотках: 

0,000000. 
Голова Ревiзiйної комiсiї. Кошелєва Яна Станiславiвна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 

0,000000. 
Голова Наглядової ради. Бозаров Огнян Станєв. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000. 
Член Наглядової ради. Андронова Валентина Павлiвна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 

0,000000. 
Головний бухгалтер. Захарченко Ольга Прокопiвна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 

0,000000. 
Член Наглядової ради. Соха Володимир Георгiйович. Кількість акцій: 0. У відсотках: 

0,000000. 
Член Наглядової ради. Ткаленко Андрій Олександрович. Кількість акцій: 0. У відсотках: 

0,000000.
Засновники емітента
Фонд держмайна України. Код за ЄДРПОУ: 00032945. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, 

вул. Кутузова, 18/9. 0,000000%. 
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції. Дата реєстрації випуску: 09.06.2010. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 

375/1/10. Найменування органу, що зареєстрував випуск: Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000071237. Тип 
цінного папера: Акція проста бездокументарна іменна. Форма існування та форма ви-
пуску: Бездокументарні іменні. Номінальна вартість (грн.): 0,25. Кількість акцій (штук): 
7096055. Загальна номінальна вартість (грн.): 1774013,75. Частка у статутному капіталі 
(у відсотках): 100. Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. 
На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних систе-
мах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї 
Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - за-
лучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: 
Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не 
здiйснювало. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Достроко-
ве погашення не здiйснювалось.. 

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 не змінювалась.
6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 19.04.2012. Кворум зборів (%): 

96,405608. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та се-
кретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Обрання Лiчильної комiсiї загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства за 2011 р. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 р. Затвердження 
звіту. 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік. Затвердження звіту. 6. Затвердження 
балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік. 7. Розподіл прибутку та/або 
затвердження збитку Товариства.. 

7. Інформація про дивіденди
Дивiденди за попереднiй та звiтний перiоди не нараховувались та не сплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторський висновок незалежних аудиторів про достовірність фінансових звітів ПАТ 

товариство «Українська авіаційно-торгова компанія «Авіапостач» за 2012 рік.
Київська обласна фiлiя ТОВ «Аудиторська фiрма «ПКФ Аудит-фінанси», iдентифiкацiйний 

код за ЄДРПОУ 37996370, провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПАТ «Українська 
авіаційно-торгова компанія «Авіапостач» за 2012 рік.

Аудитори мають немодифіковану думку про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану та 
результатiв дiяльностi Товариства рiчнiй фiнансовiй звiтностi. 

Аудитори висловлюють думку, що фінансова звітність відображає достовірно в усіх сут-
тєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Українська авіаційно-
торгова компанія «Авіапостач» станом на 31.12.2012р., його фінансові результати та рух 
грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог центральних 
органів виконавчої влади України щодо формату подання фінансової звітності за 2012 рік та 
на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

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

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
23.04.2013, додатково інформація розміщена 24.04.2013 на сторінці http://aviasnab.kiev.ua

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор, Попович Валерій Олександрович, 22.04.2013р.

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «УКРАЇНсЬКА АВІАЦІЙНО-ТОРгОВА КОМПАНІЯ «АВІАПОсТАч»
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Ренiйський 
м’ясокомбiнат»

1.2. Організаційно-правова форма: Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 68800 Одеська область Ренiйський район м. Ренi вул. 

Весела, буд. 56
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13922681
1.5. Міжміський код та телефон: (04840) 4-18-54
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія А01 № 004298
1.7. Дата державної реєстрації: 21.12.1993
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: reni-rmk.pat.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  7344  7054
Основні засоби (за залишковою вартістю)  2603  2627
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  2638  3284
Сумарна дебіторська заборгованість  --  31
Грошові кошти та їх еквіваленти  253  62
Власний капітал  3624  3208
Статутний капітал  35  35
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  3589  3173
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  3720  3846
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  20.94135000  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

 20.94135000  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  19865  19865
Цінні папери власних випусків,
викуплені протягом звітного періоду 

 --  -- 

Вартість чистих активів  3624  3208

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, директор та ревiзiйна комiсiя.
Інформація про посадових осіб емітента
Директор Усамов Алман Алiйович. Член наглядової ради (Головний бухгалтер) 

Терзiогло Лiдiя Семенiвна. Голова спостережної ради Усамов Аслан Алманович. Член на-
глядової ради Усамова Медiнат Магдiївна. Член спостережної ради Усамов Тимерлан Алма-
нович. Член спостережної ради Терзiогло Федiр Iванович. Голова ревiзiйної комiсiї Куля 
Ганна Афанасiївна.

Інформація про засновників емітента
Одеське регiональне вiддiлення Фонду державного майна України в особi начальника 

Еганова И. И. 
Органiзацiя орендаторiв орендного пiдприємства Ренiйського м»ясокомбiнату в особi 

голови Ради Усамова А.А.
4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї простi iменi. Форма випуску - бездокументарна. Свiдоцтво 01/15/1/10 вiд 

13.04.2010 року видало Одеське територiальне управлiння ДКЦПФР. Кiлькiсть акцiй 19 865 
шт. Номiнальна вартiсть 1,75 грн. Торгiвля ЦП здiйснюється на ПАТ фондова бiржа «Пер-
спектива». 

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

АКФ «ГРАНТЬЕ». НАСК «Оранта». ТОВ «Пiвденний регiональний депозiтарно-торговий 
Фондовий центр».

6. Інформація про загальні збори
26.03.2012 року. Кворум 84,3996 %.
1. Обрання голови секретаря загальних зборiв, голови та членiв лiчильної комiсiї.
2. Звiт виконавчого органу Товариства.
3. Звiт наглядової ради Товариства.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого 

органу, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора).
6. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора) за пiдсумками перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року. 
7. Затвердження рiчного звiту товариства.
8. Розподiл прибутку i збиткiв товариства.
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)
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «РЕНIЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ», що додається, яка складається з балансу 
станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошо-
вих коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого ви-
кладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, 
яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом - 
«попередня фiнансова звiтнiсть»). 

Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз викорис-
танням описаної у примiтцi до фiнансової звiтностi концептуальної основи спецiального 
призначення, що 'рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Пер-
ше застосування МСФЗ».

Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде 
використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової 
звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть 
зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi 
першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

При пiдготовцi попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво несе 
вiдповiдальнiсть за:

- Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;
- Застосування об'рунтованих облiкових оцiнок та розрахункiв;
- Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ у примiтках 

до фiнансової звiтностi Компанiї;
- Пiдготовку попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, виходячи з припущення, 

що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому, за 
винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним;

- Облiк та розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж 
пов'язаними сторонами;

- Облiк та розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, 
якi вимагають коректування чи розкриття;

- Розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливо бу-
дуть в найближчому майбутньому;

- Достовiрне розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всiх наданих 
кредитах або гарантiї вiд iменi керiвництва.

- Розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної системи 
внутрiшнього контролю в Компанiї;

- Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бухгал-
терського облiку вiдповiдної чинного законодавства України;

- Вжиття заходiв у рамках своєї компетенцiї для захисту активiв Компанiї;
- Виявлення i запобiгання фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової 

звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних ви-
мог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що 
попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур зале-
жить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої 
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ау-
дитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб'єктом госпо-
дарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi 
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних 
облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та 
оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення 
нашої умовно-позитивної думки щодо попередньої фiнансової звiтностi. 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту 
фiнансової звiтностi 

Обмеження обсягу роботи аудитора.
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та 

зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю 
процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. 

Через характер облiкових записiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть 
активiв та зобов'язань за допомогою iнших аудиторських процедур.

Товариство не проводило аналiзу на знецiнення основних коштiв станом на 31 грудня 
2011 року, як того вимагає Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку № 36 «Змен-
шення корисностi активiв» (МСБО 36). На нашу думку, iснують ознаки того, що такi основнi 
кошти могли втратити частину своєї вартостi внаслiдок негативного впливу фiнансової 
кризи. Ми не змогли оцiнити вплив цього вiдхилення вiд МСБО 36 на звiт про сукупнi до-
ходи та витрати Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. Наша думка щодо 
фiнансової звiтностi поточного перiоду мiстить застереження у зв'язку з можливим впли-
вом даних обставин на порiвняннiсть показникiв поточного i минулого року.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi 
«Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової 
звiтностi», попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ «РЕНIЙСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» станом на 
31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах 
вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi до 
попередньої фiнансової звiтностi, включаючи припущення управлiнського персоналу 
щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, 
що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший 
повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Директор - аудитор АКФ «ГРАНТЬЕ» /Пархоменко О.С./
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 інформаційній базі даних Комісії 

розкрит 23.04.2013.
10. Підпис
Директор Усамов Алман Алiйович підтверджує достовірність наведеної інформації та 

визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «РЕНiЙсЬКИЙ М’ЯсОКОМбiНАТ»
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «IНСТИТУТ ПА-
ПЕРУ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31812534
1.5. Міжміський код та телефон емітента: 044 -284-78-29
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААА №413126
1.7. Дата державної реєстрації: 21.12.2001
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: www.institute-of-paper.com
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 46403 43429
Основні засоби (за залишковою вартістю) 31996 29525
Довгострокові фінансові інвестиції 6500 6500
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 6107 5576
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 201
Власний капітал 35543 35541
Статутний капітал 30000 30000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 23
Довгострокові зобов'язання 0 1680
Поточні зобов'язання 10860 6208
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 60000 60000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду

- -

Вартість чистих активів 35543 35541

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Органами управлiння емiтента є загальнi збори, директор, наглядова рада, 

ревiзор.
Інформація про посадових осіб емітента.
Директор - Зубарєв Геннадiй Кузьмич;
Головний бухгалтер - Лобушнян Людмила Михайлiвна;
Голова Наглядової Ради - Євсєєв Михайло Михайлович;
Член Наглядової Ради - Ткаченко Дмитро Iгорович;
Член Наглядової Ради - Рибальченко Вiктор Васильович;
Член Наглядової Ради - ПрАТ «АФК «СИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 31776858);
Голова Ревiзiйної комiсiї - Рацiдло Юлiя Володимирiвна;
Член Ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Агентство 

«Свiт» (код ЄДРПОУ 32981181);
Член Ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Спiвдружнiсть-

Прогрес» (код ЄДРПОУ 31111632).
Інформація про засновників емітента. 
Юридичні особи:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Агентство «Свiт» (код за ЄДРПОУ 

32981181) - 23.443 %
ALCOR SECURITIES S.A. (номер реєстрації 980529-180) - 67 %
Приватне акцiонерне товариство «АКЦIОНЕРНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «СИСТЕ-

МА» (код за ЄДРПОУ 31776858) - 0.0017 %
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ» 

(код за ЄДРПОУ 33056212) - 4.77 %
ПВIФ «Iнвестицiйний клуб «НВЗТ (код за ЄДРПОУ 2331373) - 1.67 %
Фізичні особи:
Литвин Людмила Сергiївна - 3.1166 %
Ткаченко Дмитро Iгорович - 0.0017 %
Усього - 100 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції: Дата реєстрації випуску - 30.12.2009, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

- 77/10/1/2009, орган, що зареєстрував випуск - Територiальне управлiння Державної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у м. Києвi, код - UA4000064273, тип цінно-
го паперу - Акція проста бездокументарна іменна, форма існування - Бездокументарні 
іменні, номінальна вартість - 500 грн., кількість - 60000 шт., загальна номінальна вар-
тість - 30000000 грн., частка у статутному капіталі 100 %. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емі-
тента у депозитарній системі України

Протягом звітного періоду зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні папе-
ри емітента у депозитарній системі, не відбувалась. Зберігач ТОВ «Бюро інвестиційних 
технологій» (код ЄДРПОУ 33056212), договір №02-3 від 30.12.2009р. Депозитарій ПрАТ 
«ВДЦП», договір № Е-336/10 від 03.02.2010р.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів* чергові позачергові

X

Дата проведення 30.03.2012
Кворум зборів** 96.88
Опис
Порядок денний: 1) Обрання Голови та секретаря рiчних загальних зборiв, обрання 
лiчильної комiсiї. 2) Звiт Директора про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства на 2012 рiк. 3) Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 4) Звiт та 
висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. 5) Затвердження рiчного звiту та 
балансу Товариства за 2011 рiк. 6) Затвердження порядку розподiлу прибутку 
Товариства за 2011 рiк та нормативiв розподiлу прибутку Товариства на 2012 рiк. 7) 
Про виплату дивiдендiв. 8) Внесення та затвердження змiн та доповнень до Статуту 
Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та надання повноважень щодо 
пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. 9) Вiдкликання Голови та членiв 
Наглядової ради Товариства. 10) Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11) 
Вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 12) Обрання Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Всi питання розглянуто, рiшення по них прийнятi: Затвердити Звiт 
Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 
рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк. Затвердити Звiт 
Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2011 рiк. Затвердити баланс та звiт про фiнансовi результати 
Товариства за 2011 рiк. Не виплачувати дивiденди акцiонерам у зв’язку з прийнятим 
рiшенням про направлення чистого прибутку товариства до Резервного фонду 
Товариства. Внести та затвердити змiни та доповнення до Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новiй редакцiї. Надати повноваження Директору 
Товариства Зубарєву Геннадiю Кузьмичу пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства 
та здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту з 
правом видачi довiреностi на вчинення вiдповiдних дiй. 

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X

Дата проведення 25.03.2013
Кворум зборів** 96.88
Опис
Перелiк питань, що виносяться на голосування (Порядок денний): 1) Обрання 
лiчильної комiсiї. 2) Обрання Голови та секретаря рiчних загальних зборiв. 3) Звiт 
Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 
рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 4) Звiт 
Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. 5) Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2012 рiк. 6) Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк. 7) 
Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2012 рiк. 8) Про виплату 
дивiдендiв. Всi питання розглянуто, рiшення по них прийнятi: Затвердити Звiт 
Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 
рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк. Затвердити Звiт 
Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2012 рiк. Затвердити баланс станом на 31.12.2012 р. та звiт про 
фiнансовi результати Товариства за 2012 рiк. Не виплачувати дивiденди акцiонерам у 
зв’язку з прийнятим рiшенням про направлення чистого прибутку товариства до 
Резервного фонду Товариства. 

7. Інформація про дивіденди
Дивiденди за попереднiй та звiтний перiоди не нараховувались та не виплачувались 

у зв’язку з прийнятим рiшенням про направлення чистого прибутку товариства до Ре-
зервного фонду Товариства. Привiлейованi акцiї не випускались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аудит Бюро» 

(код ЄДРПОУ 32159015), місцезнаходження 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 4А, оф.2, 
Свідоцтво № 3027 видане рішенням Аудиторської палати України від 26 вересня 2002 
року №113, чинне до 05.07.2017 року. Аудитор Муханова Маргарита Федорівна, Серти-
фікат аудитора - Серії А №005158, виданий на підставі рішення Аудиторської палати 
України від 29 березня 2002 року №108, термін дії якого подовжено до 29 березня 2016 
року. Згідно з Договором № № 282 від 05.01.2013 р., незалежна аудиторська компанія 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аудит Бюро» про-
вела перевірку достовірності фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 
«ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» за 2012 рік. 

ВИСНОВОК: Наслідки аудиторської перевірки фінансової звітності Приватного акці-
онерного товариства «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» станом на 31.12.2012 р. підтверджують, що 
надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів 
підприємства і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України.  
Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку, достовірно  
відображає у суттєвих аспектах фактичний фінансовий стан підприємства на  
31.12.2012 року. 

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 
19.04.2013р., річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується  
www.institute-of-paper.com 24.04.2013р.

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

знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор                                           Зубарєв геннадiй Кузьмич, 19.04.2013р.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «iНсТИТУТ ПАПЕРУ»
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Крокурс»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32526819
1.5. Міжміський код та телефон емітента: 044 566-61-45
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 №342699
1.7. Дата державної реєстрації: 04.07.2003
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.office-rent.kiev.ua 
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 47912 45283
Основні засоби (за залишковою вартістю) 28463 26028
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1438 970
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 7
Власний капітал 33966 33158
Статутний капітал 30000 30000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3966 3158
Довгострокові зобов'язання 3460 6040
Поточні зобов'язання 10486 6086
Чистий прибуток (збиток) 213 808
Вартість чистих активів 33966 33157

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управлiння Товариства є: загальнi збори Товариства; Наглядова Рада; дирек-

тор; ревiзор.
Інформація про посадових осіб емітента.
Директор - Нєвєрова Олена Миколаївна; Головний бухгалтер - Рацiдло Юлiя Володимирiвна; 

Голова Наглядової Ради - Євсєєв Михайло Михайлович; Члени Наглядової ради - Ткаченко Дми-
тро Iгоревич; Васильєв Вадим Валерiйович; Голова Ревiзiйної комiсiї - Конопако Олена 
Олександрiвна; Член Ревiзiйної комiсiї - ТОВ «БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ» (код ЄД-
РПОУ 33056212); Член Ревiзiйної комiсiї - ПрАТ «АФК «СИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 31776858);

Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КУА «Стратегiя» (код за 

ЄДРПОУ 32707324) - 20 %; ALCOR SECURITY S.A. (реєстраційний номер 980529-180) - 75 %; 
Приватне акцiонерне товариство «Акцiонерна Фiнансова Компанiя «СИСТЕМА» (код за ЄД-
РПОУ 31776858) - 0.000033 %; Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БЮРО 
IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ» (код за ЄДРПОУ 33056212) - 0.000033 %

ПрАТ «НВК «КУРС» (код за ЕДРПОУ 21607389) - 5 %; Усього - 100 %.
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції: Дата реєстрації випуску - 09.06.2010, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

377/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку, код - UA4000034219, тип цінного паперу – акції прості іменні, форма існування - без-
документарні іменні, номінальна вартість - 10 грн., кількість - 30000010 шт., загальна номі-
нальна вартість - 30000010 грн., частка у статутному капіталі 100 %. 

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

Протягом звітного періоду зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі, не відбувалась. Зберігач ТОВ «Бюро інвестиційних техноло-
гій» (код ЄДРПОУ 33056212), договір №05-3 від 20.09.2010р. Депозитарій ПрАТ «ВДЦП», до-
говір №Е-2025/10 від 23.09.2010р.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів* чергові позачергові

X
Дата проведення 23.04.2012
Кворум зборів** 99.9
Опис
Порядок денний: 1 .Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря зборiв. 3. Звiт 
Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та ви-
значення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 4. Звiт Наглядової ради Това-
риства за 2011 рiк. 5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. 6. Затверджен-
ня рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу 
прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк та нормативiв розподiлу прибутку (покрит-
тя збиткiв) Товариства на 2012 рiк. 8. Про виплату дивiдендiв. 9. Внесення та затвердження 
змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та надання 
повноважень щодо пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. 10. Вiдкликання Голови та 
членiв Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства Всi питан-
ня розглянутi. По них прийнятi такi рiшення: Затвердити Звiт Директора товариства про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки 
дiяльностi на 2012 рiк. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. Затвердити 
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. Затвердити баланс станом на 
31.12.2011 р. та звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк. Затвердити наступний порядок 
розподiлу прибутку Товариства за 2011 рiк. 5 % вiд чистого прибутку, що становить 12,315 тис.
грн. направити до резервного фонду Товариства; 95 % вiд прибутку, що становить 233,985 тис.
грн. направити на погашення кредитiв, розвиток та ремонт. Питання щодо затвердження 
нормативiв розподiлу прибутку Товариства, який планується отримати за результатами 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi, вирiшити на рiчних загальних 
зборах у 2013 роцi. Не затверджувати розмiр, порядок та термiни виплати дивiдендiв. 
Вид загальних зборів* чергові позачергові

X
Дата проведення 10.04.2013

Кворум зборів** 100
Опис
1) Обрання лiчильної комiсiї. 2) Обрання Голови та секретаря зборiв. 3) Звiт Директора про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення осно-
вних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 4) Необхiднiсть внесення змiн до Догово-
ру про iпотечний кредит у виглядi вiдновлювальної кредитної лiнiї №76 вiд 22.05.2006 р. та 
Iпотечного договору, посвiдченого 22.05.2006 р. приватним нотарiусом КМНО Мiхiрьовою 
О.А. за реєстровим №1530, в частинi змiни площi предмету iпотеки, пiдписання вiдповiдних 
договорiв. 5) Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. 6) Звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2012 рiк. 7) Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 
рiк. 8) Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк 
та нормативiв розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства на 2013 рiк. 9) Про виплату 
дивiдендiв. Всi питання розглянутi. По них прийнятi такi рiшення: Затвердити Звiт Директора 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та основнi на-
прямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк. Надати повноваження Директору Товариства по 
внесенню змiн до Договору про iпотечний кредит у виглядi вiдновлювальної кредитної лiнiї 
№76 вiд 22.05.2006 р. та Iпотечного договору, посвiдченого 22.05.2006 р. приватним 
нотарiусом КМНО Мiхiрьовою О.А. за реєстровим №1530, в частинi змiни площi предмету 
iпотеки, шляхом пiдписання вiдповiдних договорiв. Затвердити Звiт Наглядової ради Това-
риства за 2012 рiк. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. 
Затвердити баланс станом на 31.12.2012 р. та звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк. В 
зв’язку з прийнятим рiшенням про направлення прибутку товариства на розвиток та ремонт 
будiвлi, дивiденди за 2012 рiк не виплачувати.

7. Інформація про дивіденди
В зв’язку з прийнятим рiшенням про направлення прибутку товариства на розвиток та 

ремонт будiвлi, дивiденди за 2011 рiк та за 2012 рiк не нараховувати та не виплачувати.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аудит Бюро» (код 

ЄДРПОУ 32159015), місцезнаходження 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 4А, оф.2, Свідоцтво 
№ 3027 видане рішенням Аудиторської палати України від 26 вересня 2002 року №113, чинне 
до 05.07.2017 року. Аудитор Муханова Маргарита Федорівна, Сертифікат аудитора - Серії А 
№005158, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 березня 2002 року 
№108, термін дії якого подовжено до 29 березня 2016 року. Згідно з Договором № 257 від 
05.01.2013 р., незалежна аудиторська компанія Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська компанія «Аудит Бюро» провела перевірку достовірності фінансової звітності 
Приватного акціонерного товариства «КРОКУРС» за 2012 рік. Аудиторська перевірка прове-
дена у відповідності до: Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Між-
народної федерації бухгалтерів, які прийняті Аудиторською палатою України (Протокол засі-
дання №122/2 від 18.04.2003 р.) в якості Національних стандартів аудиту та підлягають 
обов’язковому застосуванню суб’єктами аудиторської діяльності до фінансової звітності з 
2003 р.; зокрема Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 «Формування думки та надання 
звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудито-
ра», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора». Суттєвість виявлених в ході аудиту відхилень визначалась згідно професійного 
судження аудитора у відповідності до Міжнародних Стандартів аудиту № 320 «Суттєвість ау-
диторської перевірки». Відхилення признавалось суттєвим, якщо могло вплинути на еконо-
мічне рішення користувача, що може прийматися на підставі даних фінансової звітності. Під 
час перевірки не було жодних обставин, які могли б привести до порушення принципу неза-
лежності перевірки. Перевірка проводилась з дотримання вимог Міжнародних стандартів 
аудиту: № 210 «Умови домовленості про аудиторську перевірку»; № 510 «Перші завдання: 
залишки на початок періоду»; № 580 «Пояснення управлінського персоналу»; № 240 «Відпо-
відальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки фі-
нансових звітів»; № 550 «Зв’язані сторони». При проведенні перевірки аудитор діяв на основі 
законодавства України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленого по-
рядку ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності: Закону України 
«Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. зі змінами та доповненнями, в 
редакції Закону №140-V від 14.09.2006 р.; Закону України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні» (ст. 7, пункт13, ст. 8); Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» від 23.02.2006 р., №3480-IV; Закону України «Про господарські товариства» №1576-ХІІ 
від 19.09.1991 р.; Податкового Кодексу України № 2856 (2856-17) від 23.12.2010 р. із змінами 
та доповненнями №283/97 ВР; Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосуван-
ня цього плану рахунків» затверджених Наказом МФУ від 30.11.1999 року, №291; Рішення 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підго-
товки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітента-
ми та професійними учасниками фондового ринку» затвердженого рішенням ДКЦПФР 
№1528 від 19.12.2006р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.01.2008р. № 
53/13320; Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 
1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітен-
тами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)». 

ВИСНОВОК: Наслідки аудиторської перевірки фінансової звітності Приватного акціонер-
ного товариства «КРОКУРС» станом на 31.12.2012 р. підтверджують, що надана інформація 
дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів підприємства і відповідає 
встановленим вимогам чинного законодавства України. Фінансова звітність складена на 
основі даних бухгалтерського обліку, достовірно відображає у суттєвих аспектах фактичний 
фінансовий стан підприємства на 31.12.2012 р.

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 
19.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується www.office-rent.kiev.
ua 24.04.2013. 

10. Підпис
Директор Нєвєрова Олена Миколаївна підтверджує достовірність наведеної інформації та 

визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 19.04.2013р.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КРОКУРс»



Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 25 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Забiр'я»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження: 08145, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Забiр'я
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00476665
1.5. Міжміський код та телефон емітента: /04598/ 34-192
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААВ №159429
1.7. Дата державної реєстрації: 08.06.1998
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://zabirya.prom.ua/
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 11991 10431
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5574 1991
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 234 189
Сумарна дебіторська заборгованість 4588 4481
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 11
Власний капітал 5441 5342
Статутний капітал 6000 6000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4494 -4593
Довгострокові зобов'язання 4283 2900
Поточні зобов'язання 2267 2189
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 24000000 24000000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду

- -

Вартість чистих активів 5441 5342

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Органами управлiння емiтента є Загальнi збори товариства, голова та члени Правлiння, 

голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї. Голова правлiння Чистя-
ков Юрiй Вiкторович, паспорт 38 09 687131 виданий ОУФМС Росiї по Курськiй областi в Же-
лезногорському районi 05.05.2010 р, освiта вища, стаж керiвної роботи 7 рокiв, попередня 
посада - директор ТОВ «Партнер Девелопмент». Член правлiння-заступник голови правлiння 
з фiнансових питань Кондратенко Катерина Петрiвна, паспорт СМ 134389, виданий 31.08.1999 
К-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл., освiта вища, стаж керiвної роботи 37 
рокiв, попередня посада - ПАТ «Забiр'я», головний бухгалтер. Член правлiння Хижняк Олек-
сандр Євгенiйович, паспорт КН 550517, виданий 25.12.1997 Лохвицьким РВ УМВС України в 
Полтавськiй обл., освiта вища, стаж керiвної роботи 5 рокiв, попередня посада - головний 
iнженер ПАТ «Забiр'я». Член правлiння Юрчишин Олег Михайлович, паспорт СС 564159, ви-
даний Калуським РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 10.06.1998 р., освiта вища, стаж 
керiвної роботи 6 рокiв, попередня посада - ПП «Гаразд», заступник директора з комерцiйних 
питань. Голова Наглядової ради Руденко Геннадiй Борисович, паспорт КН 416916, виданий 
18.06.1997 Миргородським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл., освiта вища, стаж керiвної 
роботи 21 рокiв, попередня посада - народний депутат України. Член Наглядової ради Руден-
ко Борис Васильович, паспорт серiя КН 008592, виданий Миргородським МРВ УМВС України 
в Полтавськiй обл., 10.06.1995р., освiта вища, стаж керiвної роботи 5 рокiв, попередня по-
сада - директор ТОВ «Земля К». Член Наглядової ради Строєва Олена Валентинiвна, паспорт 
серiя АВ 720496, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., 15.08.2006р., 
освiта вища, стаж керiвної роботи 4 роки, попередня посада - генеральний директор ТОВ 
«УМЗ». Член Наглядової ради Руденко Сергiй Борисович, паспорт серiя МЕ 123596, виданий 
Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 08.08.2002р., освiта вища, стаж керiвної роботи 21 
рiк, попередня посада - вiце-президент ЗАТ «Укрнадрасервiс». Голова ревiзiйної комiсiї 
Бiлокiнь Нiна Павлiвна, паспорт СМ 316822, 08.11.2000, Києво-Святошинський РВГУ МВС 
України в Київськiй обл., освiта середня, стаж керiвної роботи 30 рокiв, попередня посада - 
ПАТ «Забiр'я», завiдуюча центральним складом. Член Ревiзiйної комiсiї Господинчик Свiтлана 
Панасiвна, паспорт СЕ 216700, 23.10.2002, Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в 
Київськiй обл., освiта середня спецiальна, стаж керiвної роботи 31 рiк, попередня посада - 
ПАТ «Забiр'я», заступник начальника ФЕВ по облiку i фiнансам, бухгалтерського облiку 
сiльськогосподарської продукцiї - касир. Член Ревiзiйної комiсiї Стасюк Галина Василiвна, 
паспорт СК 484294, виданий 13.03.1997, Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в 
Київськiй обл., свiта середня спецiальна, стаж керiвної роботи 6 рокiв, попередня посада - 
ПАТ «Забiр'я», сторож сiльськогосподарського цеху. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадові особи не мають. Змiни на данiй посадi протягом звiтного року не 
вiдбувались. Повноваження та обов'язки посадових осіб - згiдно Статуту ПАТ «Забiр'я». По-
садовим особам винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. 

Інформація про посадових осіб емітента.
Голова правлiння - Чистяков Юрiй Вiкторович; Члени правлiння - Кондратенко Катери-

на Петрiвна, Хижняк Олександр Євгенiйович, Юрчишин Олег Михайлович; Голова наглядо-
вої ради - Руденко Геннадiй Борисович; Член наглядової ради - Руденко Сергiй Борисович; 
Голова Ревiзiйної комiсiї - Бiлокiнь Нiна Павлiвна; Члени Ревiзiйної комiсiї - Господинчик 
Свiтлана Панасiвна, Стасюк Галина Василiвна, Руденко Борис Васильович, Строєва Олена 
Валентинівна.

Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи: немає.
Фізичні особи: Руденко Геннадiй Борисович - 95.6523 %; 169 фiзичних осiб - 4.3472 %; 

Усього - 100 %.
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції: Дата реєстрації випуску - 18.08.2010, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

317/10/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Територiальне управлiння Державної комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй обл., код - UA4000087100, тип 
цінного паперу - Акція проста бездокументарна іменна, форма існування - Бездокументар-
ні іменні, номінальна вартість - 0.25 грн., кількість - 24000000 шт., загальна номінальна 
вартість - 6000000.00 грн., частка у статутному капіталі 100 %. 

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

Протягом звітного періоду зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі, не відбувалась. Зберігач ТОВ «Бюро інвестиційних техно-
логій» (код ЄДРПОУ 33056212), договір №09-3 від 28.09.2010 р. Депозитарій ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України», договір №Е - 1697 від 08.10.2010 р. 

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів* чергові позачергові

X
Дата проведення 28.04.2012
Кворум зборів** 96.175
Опис
1) Обрання лiчильної комiсiї. 2) Обрання Голови та секретаря зборiв. 3) Звiт Правлiння про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення осно-
вних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 4) Звiт Наглядової ради Товариства за 
2011 рiк. 5) Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. 6) Затвердження 
рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 7) Затвердження порядку розподiлу при-
бутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 8) Про внесення та затвердження змiн та 
доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та надання по-
вноважень щодо пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. 9) Про надання згоди на 
попереднє схвалення значних правочинiв. 10) Погодження питання про отримання кредиту. 
11) Погодження об'єктiв нерухомостi, що передаються в заставу банку з метою забезпечен-
ня виконання зобов'язань по кредиту та надання дозволу для їх вiдчуження. Прийнятi 
рiшення по питаннях порядку денного: Затвердити Звiт Правлiння Товариства про результа-
ти фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки 
дiяльностi на 2012 рiк. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. Затвердити 
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. Затвердити баланс станом на 
31.12.2011 р. та звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк. Не розподiляти прибуток за 2011 
рiк у зв’язку з його вiдсутнiстю. Всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi 
одноголосно. Рiшення прийнятi. Зауважень до проведення зборiв немає.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X

Дата проведення 14.12.2012
Кворум зборів** 96.175
Опис
Порядок денний, на який винесено питання: 1) Обрання лiчильної комiсiї. 2) Обрання 
Голови та секретаря зборiв. 3) Погодження питання щодо внесення змiн до Договору 
кредитної лiнiї №НКЛ-2007925 вiд 28.12.2011 р. в ПАТ «Дельта Банк». 4) Погодження 
питання щодо внесення змiн до кредитного договору в ПАТ «ФIНБАНК» №33/05/11-К вiд 
13.05.2011 р. Всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi одноголосно. 
Рiшення прийнятi. Зауважень до проведення зборiв немає.

7. Інформація про дивіденди
У звiтному перiодi та перiодi, що передував звiтному, дивiденди не нараховувались та 

не сплачувались у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку товариства.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аудит Бюро» (код 

ЄДРПОУ 32159015), місцезнаходження 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 4А, оф.2, Свідо-
цтво № 3027 видане рішенням Аудиторської палати України від 26 вересня 2002 року 
№113, чинне до 05.07.2017 року. Аудитор Муханова Маргарита Федорівна, Сертифікат ау-
дитора - Серії А №005158, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 
березня 2002 року №108, термін дії якого подовжено до 29 березня 2016 року. Згідно з 
Договором № 280 від 05.01.2013 р., незалежна аудиторська компанія Товариство з обме-
женою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аудит Бюро» провела перевірку досто-
вірності фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ЗАБІР’Я» за 2012 рік. 

ВИСНОВОК: На нашу думку, попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за 
рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концеп-
туальної основи спеціального призначення, описаної в примітах, 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 персо-
нал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 
року. Наслідки аудиторської перевірки фінансової звітності Публічного акціонерного товари-
ства «ЗАбІР’Я»» станом на 31.12.2012 р. підтверджують, що надана інформація дає дійсне і 
повне уявлення про реальний склад активів та пасивів підприємства і відповідає встановле-
ним вимогам чинного законодавства України. Фінансова звітність складена на основі даних 
бухгалтерського обліку, достовірно відображає у суттєвих аспектах фактичний фінансовий 
стан підприємства на 31.12.2012 року. Таким чином, ми можемо висловити свою думку, 
щодо достовірного розкриття інформації у фінансових звітах, що передбачена вимогами 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та законодавством України 

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 
19.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується http://zabirya.
prom.ua/ 24.04.2013р. 

10. Підпис
Голова правлiння Чистяков Юрiй Вiкторович підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 19.04.2013р.

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЗАбiР’Я»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

259

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТАРБУНАР-
СЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО №15143»

1.2. Організаційно-правова форма: Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 68100 Одеська область, мiсто Татарбунари, вул. Степова, 

буд. 5
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21018895
1.5. Міжміський код та телефон: (244) 3-32-13
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія ААБ № 697084
1.7. Дата державної реєстрації: 31.05.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.atp15143.pat.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  116  98
Основні засоби (за залишковою вартістю)  71  76
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  11  11
Сумарна дебіторська заборгованість  22  11
Грошові кошти та їх еквіваленти  12  -- 
Власний капітал  94  72
Статутний капітал  77  77
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  17  -5
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  22  26
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.07190000  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

 0.07190000  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  306000  306000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду 

 --  -- 

Вартість чистих активів  94  72

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
ГП Дiмоглов К.К. ЧП Дуднiк Є.М., Унгурян В.С. ГБ Вєлєва О.М. ГНР Зiмченко С.Г. ГРК Бур-

дужа Л.В. ЧНР Григоренко А.I., Нєдялков I.Г.
Інформація про засновників емітента
Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України по Одеськiй областi
4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї простi iменi документарнi. UA 1505501007. Свiдоцтво 167/15/1/99 вiд 05.07.1999 р. 

видане ОТУ ДКЦПФР. К-ть - 306000 шт., вартiсть 0,25 грн.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
АКФ «ГРАНТЬЕ». ТОВ «РЕГРАН».
6. Інформація про загальні збори
21.08.2012р. Кворум 62.419%.
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
3. Розгляд звiту правлiння за 2009-2011 р.р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту правлiння
4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2009-2011 р.р. та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту наглядової ради
5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2009-2011 р.р. та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї
6. Затвердження рiчних звiтiв товариства за 2009-2011 р.р.
7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2009-2011 р.р., затвердження розмiру рiчних 

дивiдендiв
8. Про прийняття рiшення про переведення випуску акцiй iз документарної форми 

iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя) 
9. Про обрання депозитарiю, який обслуговуватиме випуск акцiй, що дематерiалiзується, 

та затвердження умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв това-
риства

10. Про обрання зберiгача, який вiдкриватиме рахунки в цiнних паперах власникам акцiй 
випуску, що дематерiалiзується, та затвердження умов договору зi зберiгачем

11. Про визначення дати припинення ведення реєстру. Про надання повноважень упо-
вноваженої посадової особi товариства стосовно визначення дати припинення ведення 
реєстру.

12. Про визначення порядку повiдомлення акцiонерiв, номiнальних утримувачiв, зберiгача 
та депозитарiя товариства про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй 

13. Про визначення порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй
14. Про затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй
15. Про визначення типу та змiну найменування Товариства.
16. Про внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в 

новiй редакцiї.
17. Про вiдкликання та обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-

правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв 
з членами наглядової ради.

18. Про вiдкликання та обрання членiв ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв 
з членами ревiзiйної комiсiї.

19. Про вiдкликання та обрання голови та членiв правлiння. Затвердження умов трудових 
договорiв, що укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудових договорiв з головою та 
членами правлiння.

7. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО №15143», що додається, 
яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi 
результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а та-
кож з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи 
iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi 
разом - «попередня фiнансова звiтнiсть»). 

Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використан-
ням описаної у примiтцi до фiнансової звiтностi концептуальної основи спецiального призна-
чення, що ‘рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосу-
вання МСФЗ».

Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде 
використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової 
звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть 
зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi пер-
шої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

При пiдготовцi попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво несе 
вiдповiдальнiсть за:

- Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;
- Застосування об’рунтованих облiкових оцiнок та розрахункiв;
- Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ у примiтках 

до фiнансової звiтностi Компанiї;
- Пiдготовку попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, виходячи з припущення, що 

Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому, за ви-
нятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним;

- Облiк та розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж 
пов’язаними сторонами;

- Облiк та розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi 
вимагають коректування чи розкриття;

- Розкриття всiх претензiй у зв’язку з судовими позовами, якi були, або, можливо будуть 
в найближчому майбутньому;

- Достовiрне розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всiх наданих 
кредитах або гарантiї вiд iменi керiвництва.

- Розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної системи 
внутрiшнього контролю в Компанiї;

- Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бухгалтер-
ського облiку вiдповiдної чинного законодавства України;

- Вжиття заходiв у рамках своєї компетенцiї для захисту активiв Компанiї;
- Виявлення i запобiгання фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi 

на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також плану-
вання й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова 
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур 
залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попере-
дньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих 
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання 
суб’єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудитор-
ських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також 
оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, ви-
конаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової 
звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої 
умовно-позитивної думки щодо попередньої фiнансової звiтностi. 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової 
звiтностi 

Обмеження обсягу роботи аудитора.
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та 

зобов’язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю 
процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. 

Через характер облiкових записiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть 
активiв та зобов’язань за допомогою iнших аудиторських процедур.

Товариство не проводило аналiзу на знецiнення основних засобiв станом на 31 грудня 
2011 року, як того вимагає Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку № 36 «Змен-
шення корисностi активiв» (МСБО 36). На нашу думку, iснують ознаки того, що такi 
основнi засоби могли втратити частину своєї вартостi внаслiдок негативного впливу 
фiнансової кризи. Ми не змогли оцiнити вплив цього вiдхилення вiд МСБО 36 на звiт про 
сукупнi доходи та витрати Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. Наша 
думка щодо фiнансової звiтностi поточного перiоду мiстить застереження у зв’язку з 
можливим впливом даних обставин на порiвняннiсть показникiв поточного i минулого 
року.

ПУблiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ТАТАРбУНАРсЬКЕ АВТОТРАНсПОРТНЕ ПiДПРИЄМсТВО №15143»
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Умовно - позитивна думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi 

«Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової 
звiтностi», попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ «ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО №15143» станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 
складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призна-
чення, описаної в примiтцi до попередньої фiнансової звiтностi, включаючи припущення 
управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та 
облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал 
пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Аудитор АКФ «ГРАНТЬЕ» /Тимофєєнко С.А./

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 роз-
крит 23.04.2013.

10. Підпис
Голова правлiння Дiмоглов Костянтин Костянтинович підтверджує достовірність наведе-

ної інформації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНЕСАНС»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32556425
1.4. Місцезнаходження емітента: 01021, місто Київ, вул. Інститутська, буд.28
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)585-41-97 (044)585-41-98
1.6. Електронна поштова адреса емітента: renessans@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: jscrenaissance.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
24.04.2013 р. річними Загальними зборами акціонерів (протокол № 12 від 24.04.2013р.) 

було прийняте рішення звільнити з посади Голови Наглядової ради Трофименко Володимира 
Всеволодовича (паспорт: серія МЕ № 931100, виданий 10.04.2009р. ТУМ-2 Шевченківського 
РУ ГУ МВС України в м. Києві). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 96,88%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: 2 роки 4 місяці. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення 
річних Загальних зборів, у зв`язку з переобранням Наглядової ради.

24.04.2013 р. річними Загальними зборами акціонерів (протокол № 12 від 24.04.2013р.) 
було прийняте рішення звільнити з посади Члена Наглядової ради Еделева Сергія Гаврилови-
ча (паспорт: серія МЕ № 941208, виданий 03.07.2009р. ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС 
України в м. Києві). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,3%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: 2 роки 4 місяці. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення річних 
Загальних зборів акціонерів, у зв`язку з переобранням Наглядової ради.

24.04.2013 р. річними Загальними зборами акціонерів (протокол № 12 від 24.04.2013р.) 
було прийняте рішення звільнити з посади Члена Наглядової ради Савкіна Ігоря Вячеславови-
ча (паспорт: серія СА № 089545, виданий 23.11.1995 р. Ленінським РВ УМВС України в Запо-
різькій обл.). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 
роки 4 місяці. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення річних Загальних 
зборів акціонерів, у зв`язку з переобранням Наглядової ради.

24.04.2013 р. річними Загальними зборами акціонерів (протокол № 12 від 24.04.2013р.) 
було прийняте рішення звільнити з посади Ревізора Товариства Шайгородського Віктора Гри-
горовича (паспорт: серія СН № 292500, виданий 05.09.1996р. Радянським РУ ГУ МВС України 
в м. Києві). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 
роки 4 місяці. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення річних Загальних 
зборів акціонерів, у зв`язку з переобранням Ревізора Товариства.

24.04.2013 р. річними Загальними зборами акціонерів (протокол № 12 від 24.04.2013р.) 
прийняте рішення призначити на посаду Голови Наглядової ради Трофименко Володимира 
Всеволодовича (паспорт: серія МЕ № 931100, виданий 10.04.2009р. ТУМ-2 Шевченківського 

РУ ГУ МВС України в м. Києві). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 96,88%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник директора, ди-
ректор, Голова Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
311953600 акцій. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення річних Загаль-
них зборів акціонерів, у

зв`язку з обранням нового складу Наглядової ради.
24.04.2013 р. річними Загальними зборами акціонерів (протокол № 12 від 24.04.2013р.) 

було прийняте рішення призначити на посаду Члена Наглядової ради Еделева Сергія Гаврило-
вича (паспорт: серія МЕ № 941208, виданий 03.07.2009р. ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС 
України в м. Києві). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,3%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 2 роки 
4 місяці. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова спостережної 
ради, директор, Член Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
4186000 акцій. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення річних Загальних 
зборів

акціонерів, у зв`язку з обранням нового складу Наглядової ради.
24.04.2013 р. річними Загальними зборами акціонерів (протокол № 12 від 24.04.2013р.) 

було прийняте рішення призначити на посаду Члена Наглядової ради Савкіна Ігоря Вячесла-
вовича (паспорт: серія СА № 089545, виданий 23.11.1995р. Ленінським РВ УМВС України в 
Запорізькій обл.). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: фінансовий директор, начальник відділу 
аналізу та звітності, помічник міністра фінансів, корпоративний секретар, член Наглядової 
ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Призначення посадової 
особи виконано на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, у зв`язку з обранням 
нового складу Наглядової ради.

24.04.2013 р. річними Загальними зборами акціонерів (протокол № 12 від 
24.04.2013р.) прийняте рішення призначити на посаду Ревізора Товариства Шайгород-
ського Віктора Григоровича (паспорт: серія СН № 292500, виданий 05.09.1996р. Радян-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний 
бухгалтер, заступник директора з фінансових питань, аудитор, директор, керівник служ-
би внутрішнього аудиту, голова Ревізійної комісії, начальник контрольно-ревізійного 
управління, начальник управління контролінгу, директор департаменту контролінгу, реві-
зор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Призначення посадової 
особи виконано на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів, у зв`язку з об-
ранням Ревізора Товариства.

3. Підпис
Генеральний директор Горяєв Андрій Анатолійович підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодав-
ством, 24.04.2013р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «РЕНЕсАНс»

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«АгРОгАЗ» 

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«АГРОГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 13704665

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 

http://13704665.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«бУДПлАсТИК» 

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Будпластик»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 03577378

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 

http://03577378.infosite.com.ua

ТЕлЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 586-43-94
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Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровська 

автобаза №5» 
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження: вул. Автотранспортна, 3, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01236325
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 790-41-93
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ 950586
1.7. Дата державної реєстрації: 24.11.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.dnbaza5.zvitat.com.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5310 5275
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3241 4771
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 18 162
Сумарна дебіторська заборгованість 172 230
Грошові кошти та їх еквіваленти 56 37
Власний капітал 2594 3875
Статутний капітал 3525 3525
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1064 -873
Довгострокові зобов'язання 1600 0
Поточні зобов'язання 1116 1400
Вартість чистих активів 2594 3875

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Інформація про посадових осіб емітента 
головний бухгалтер - Комарова Оксана Миколаївна; 1970 року народження. Освіта: Вища. 

Стаж керівної роботи (років): 24. Найменування підприємства та попередня посада, яку за-
ймав: ТОВ з II «НовоФарм», заступник головного бухгалтера. Повноваження та обов'язки по-
садової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Додаткова, крiм заробiтної плати, винагорода 
в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персо-
нальному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 24 роки. 
Попередня посада: ТОВ з II «НовоФарм», заступник головного бухгалтера. Посадова особа не 
працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних.

Ревізор акціонерного товариства - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiалто»; 
Стаж керівної роботи (років): . Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: 
. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персо-
нальному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа емiтента не має, стаж керiвної роботи (рокiв) - вiдсутнiй, 
попередня посада вiдсутня, посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах, оскiльки є юридичною особою.

член Наглядової ради - Новiкова свiтлана георгiївна; 1939 року народження. Освіта: 
Вища. Стаж керівної роботи (років): 4. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав: Пенсiонер. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою 
iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не ви-
плачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж 
керiвної роботи (рокiв) - 4 роки. Попередна посада: посадова особа не працює, є пенсiонером. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

член Наглядової ради - Мещанiна Парасковiя Максимiвна; 1943 року народження. Освіта: 
Вища. Стаж керівної роботи (років): 24. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав: Iнститут легкої промисловостi, начальник вiддiлу кадрiв. Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй 
формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових 
осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини по-
садова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 24 роки. Попередня посада: 
Iнститут легкої промисловостi, начальник вiддiлу кадрiв. Посадова особа не працює та не за-
ймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

голова Наглядової ради - Оленiч Вадим Вiкторович; 1967 року народження. Освіта: Вища. 
Стаж керівної роботи (років): 18. Найменування підприємства та попередня посада, яку за-
ймав: ЗАТ «Бiлоруський автомобiльний дiм», генеральний директор. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi 
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18 років. Попередня 
посада: ЗАТ «Бiлоруський автомобiльний дiм», генеральний директор. Посадова особа не пра-
цює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

генеральний директор - гриб iгор Миколайович; 1963 року народження. Освіта: Вища. 
Стаж керівної роботи (років): 21. Найменування підприємства та попередня посада, яку за-
ймав: ТОВ «Градострой-Сервiс», постiйний представник в Херсонськiй обл.. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi 

посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 21 рік. Попередня 
посада: ТОВ «Градострой-Сервiс», постiйний представник в Херсонськiй обл. Посадова особа 
не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз-
міру часток, паїв)

Юридичні особи: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiалто» (код за ЄДРПОУ 
31750942), місцезнаходження: вул. Кiквiдзе, 13, м. Київ, Україна, 01103. Засновнику/учаснику 
належить 24,633% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Фізичні особи: 185 фізичних осіб; Засновнику/учаснику належить 75,367% від загальної 
кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 11.06.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

48/04/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Днiпропетровське територiальне управлiння Дер-
жавної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, код цінного папера - UA4000091706, тип 
цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску - 
Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 53 грн. у кількості 66500 штук, загальною но-
мінальною вартістю 3524500 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Iнформацiя про 
внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними 
паперами емiтента на внутрiшнiх органiзованих ринках не здiйснюється. Iнформацiя про 
зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними 
паперами емiтента на звонiшнiх органiзованих ринках не здiйснюється. Iнформацiя щодо 
факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: фактiв лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв емiтента у звiтному перiодi не було. Мета додаткової емiсiї: у 
звiтному перiодi додаткова емiсiя не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: розмiщення цiнних 
паперiв емiтента у звiтному перiодi не було.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.04.2012р. Кворум зборів: 72,99% до 

загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання Голови та секретаря зборів, визначення кількісного складу лічильної комісії, та 

обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товари-
ства; 2. Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2011 рік. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту; 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту; 4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту; 5. Затвердження Річного звіту та балансу Това-
риства за 2011 рік; 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних 
дивідендів, визначення строків та порядку виплати дивідендів; 7. Затвердження планів діяль-
ності Товариства на 2012 рік. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством протягом року; 8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства; 9. Від-
кликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових 
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами наглядової ради; 10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: збори скликані На-
глядовою радою Товариства, порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства, 
інших пропозицій до порядку денного не надходило.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: збори чергові.
Результати розгляду питань порядку денного: 
По питанню 1: Обрано Голову та Секретаря зборів; По питанню 2: Затверджено звіт Гене-

рального директора про діяльність у 2011 році; По питанню 3: Затверджено звіт Наглядової 
ради про діяльність у 2011 році; По питанню 4: Затверджено звіт Ревізора за результатами 
перевірки фінансово-господарської діяльності емітента у 2011 році; По питанню 5: Затвер-
джено річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік; По питанню 6: Прийнято рішення отрима-
ний у 2011 році збиток покривати за рахунок доходів наступних періодів; По питанню 7: Схва-
лено річний план діяльності на 2012 рік та надано попередню згоду на укладання Генеральним 
директором протягом року з моменту прийняття рішення за погодженням із Наглядовою ра-
дою значних правочинів на загальну суму, що не перевищує 50% від вартості активів за дани-
ми річної звітності за 2011 рік; По питанню 8: Затверджено Положення «Про загальні збори», 
«Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію»; По питанню 9: При-
йнято рішення не відкликати Наглядову раду Товариства; По питанню 10: Прийнято рішення не 
відкликати Ревізора Товариства

6. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі-

тента:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фірма «Аудит-Дніпроконсульт» 

(код за ЄДРПОУ - 24600006), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю. Місцезнаходження: пр-т К. Маркса, 93, к. 415, м. Дніпропетровськ, 49000. Ауди-
тор має ліцензію на цей вид діяльності 1731, що видана: Аудиторська палата України 
26.01.2001р. Контактний телефон: (056) 744-54-76, факс: (056) 744-30-52. Основний вид ді-
яльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Аудитор, що 
здійснює перевірки фінансової звітності Емітента.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Інформація про аудиторську перевірку
Перевірено фінансові звіти товариства за 2012 рік у складі: 
- «Баланс на 31.12.2012р.», («Звіт про фінансове становище») з валютою 5 310 тис.грн.;
- «Звіт про фінансові результати за 2012 рік», (Звіт про совокупний прибуток);
- «Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік», («Звіт про рух грошових коштів»);
- «Звіт про власний капітал за 2012 рік», («Звіт про зміни у власному капіталі»).
Відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації в зазначених зві-

тах відповідно до законодавчих та нормативних актів України несе керівництво товариства. 
Відповідальність охоплює: розробку та використання внутрішнього контролю стосовно під-
готовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень 

ПУблІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ДНІПРОПЕТРОВсЬКА АВТОбАЗА №5»
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внаслідок шахрайства або помилки: вибір та застосування відповідної облікової політики, а 
також облікових оцінок, які є відповідними в даних обставинах. 

Аудитори несуть відповідальність за наданий висновок щодо фінансових звітів на 
основі результатів перевірки, яку проведено відповідно до вимог законодавства України 
стосовно бухгалтерського обліку, фінансової звітності, регулювання ринку цінних папе-
рів, аудиторської діяльності та інше, з елементами МСА, прийнятих в Україні в якості на-
ціональних.

Аудиторську перевірку заплановано та здійснено з дотримання етичних вимог, з метою 
одержання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень, для 
чого зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, 
розкритих в документах та звітах, суттєвих оцінок, підготовлених керівництвом товариства, 
оцінку відповідності застосованих керівництвом принципів бухгалтерського обліку, викорис-
таної облікової політики, прийнятність облікових оцінок нормативним вимогам щодо організа-
ції бухгалтерського обліку та 

звітності в Україні, а також оцінку загального представлення фінансових звітів, відповід-
ності їх показників даним регістрів бухгалтерського обліку без здійснення процедур перевірки 
достовірності первинної бухгалтерської документації. 

49000, м.Дніпропетровськ, пр.К.Маркса, 93, к.415. Тел. (056) 744-54-76, факс (056) 
744-30-52; Електронна пошта E-mail: gavrilova_elena@i.ua

п/р 26008310058201 в АКБ «Новий» м.Дніпропетровська, МФО 305062, код ЄДРПОУ 
24600006

Вважаємо, що зібрана під час перевірки інформація та отримані докази дають достатньо 
обгрунтовану підставу для висловлення професійного судження та власної думки стосовно 
фінансових звітів товариства та складання умовно-позитивного висновку.

В и с н о в о к
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 стандартам та вимог діючого законодавства Украї-
ни, справедливо та достовірно відображають фінансовий стан товариства на 31.12.2012р. 

Інформацію: за видами активів в сумі 5 310 тис.грн;. про довгострокові зобов’язання в 
сумі 1 600 тис.грн.; про зобов’язання товариства в сумі 1 116 тис.грн.; про власний капітал 
товариства в сумі 2 594 тис.грн. розкрито, за нашою думкою, у всіх суттєвих аспектах.

Вартість чистих активів в сумі 2 594 тис.грн. станом на 31.12.2012р. не відповідає вимогам 
законодавства та, на нашу думку, розкрито 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 31.12.2012р. в сумі 3 525 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 1 281 тис.грн.
Зобов’язань за іпотечними цінними паперами товариство немає.
Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-

господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, 
визначених п.1 ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», відсутня. Також 
відсутня інформація щодо порушення справ про банкрутство, рішення вищого органу

7. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
22.04.2013р.

Річна інформація розміщена на сторінці www.dnbaza5.zvitat.com.ua в мережі Інтернет
8. Підпис

Генеральний директор Гриб Iгор Миколайович підтверджує достовірність наведеної ін-
формації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПрАТ «Ренiйський елеватор»
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 68800 Одеська область Ренiйський м. Ренi вул. 28 Черв-

ня, буд. 282
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00955199
1.5. Міжміський код та телефон: (04840) 4-17-40
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія А01 №004299
1.7. Дата державної реєстрації: 08.09.1999
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: reniyskiyelevator.pat.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємни-

цтва (тис. грн.) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  8511.7  8634.1
Основні засоби (за залишковою вартістю)  7854.9  5789.6
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  24.4  26.1
Сумарна дебіторська заборгованість  236.9  1621.4
Грошові кошти та їх еквіваленти  395.5  1197.0
Власний капітал  8388.9  8025.0
Статутний капітал  799.0  799.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  363.8  440.4
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  122.8  609.1
Чистий прибуток (збиток)  363.8  440.4
Вартість чистих активів  8388.9  8025.0

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, Диретор та Ревiзор.
Інформація про посадових осіб емітента
Директор Усамов А.А. Головний бухгалтер Шкiльнюк Е.О. Голова наглядової ради Усамов А.А. 

Член наглядової ради Усамов Т.А., Усамова М.М., Катан С.Д., Терзiогло Л.С. Ревiзор Куля Г.А.
Інформація про засновників емітента
1) Регiональне вiддiлення Фонду держмайна України по Одеський областi в особi началь-

ника Малахова В.О. 2) Органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства «Ренiйський елеватор» 
в особi голови Бушняка П.I.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї простi iменi. Форма випуску - бездокументарна. Свiдоцтво 02/15/1/10 вiд 13.04.2010р. 

видало ОТУ ДКЦПФР. Кiлькiсть акцiй 3195200 шт. Номiнальна вартiсть 0,25 грн. 
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
АКФ «Грантье». НАСК «Оранта». ТОВ «Пiвденний регiональний депозiтарно-торговий 

Фондовий центр».
6. Інформація про загальні збори
26.03.2012 року. Кворум 89,0327 %.
1. Обрання голови секретаря загальних зборiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт 

виконавчого органу Товариства. 3. Звiт наглядової ради Товариства. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї 
(ревiзора) Товариства. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, 
звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора). 6. Затвердження висновкiв 

ревiзiйної комiсiї (ревiзора) за пiдсумками перевiрки. фiнансово-господарської дiяльностi 
товариства за результатами фiнансового року. 7. Затвердження рiчного звiту товариства. 8. 
 Розподiл прибутку i збиткiв товариства.

7. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Звiт щодо фiнансової звiтностi 
Ми провели аудит фiнансових звiтiв ПрАТ «РЕНIЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», якi додаються та 

якi складають повний комплект фiнансової звiтностi товариства, а саме: фiнансовий звiт 
суб’єкта малого пiдприємництва, який включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звiт 
про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату та стислий виклад суттєвих 
облiкових полiтик.

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до нацiональних П(С)БО та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський пер-
сонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 
суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стан-
дарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й ви-
конання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 
суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 
щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудито-
ра, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрай-
ства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього 
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання 
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обстави-
нам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта 
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, 
прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання 
фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення на-
шої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi. 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової 
звiтностi 

Обмеження обсягу роботи аудитора.
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та 

зобов’язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю 
процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. 

Через характер облiкових записiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть 
активiв та зобов’язань за допомогою iнших аудиторських процедур.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi 
«Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фiнансової 
звiтностi», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 
ПрАТ «РЕНIЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» станом на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi результати 
за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до нацiональних П(с)БО.

Директор - аудитор АКФ «ГРАНТЬЕ» /Пархоменко О.С./ 17.04.2013 року

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 23.04.2013.

10. Підпис
Директор Усамов Аслан Алманович підтверджує достовірність наведеної інформації та 

визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

ПРАТ «РЕНiЙсЬКИЙ ЕлЕВАТОР»
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Експериментально-
механiчний завод «Металiст»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 04209, м. Київ, Лебединська, 4
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05309512
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (044)413-65-65, (044) 413-65-65, 

(044)413-65-65
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 482518
1.7. Дата державної реєстрації: 11.05.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації - www.metallist.kiev.ua 
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 28240 30600
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12220 12555
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2170 2349
Сумарна дебіторська заборгованість 9865 10575
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 5
Власний капітал 7455 7617
Статутний капітал 1537 1537
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4107 -3945
Довгострокові зобов'язання 6750 4500
Поточні зобов'язання 13829 18347
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.02651 -0.51735
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.02651 -0. 51735
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6148600 6148600
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду
Вартість чистих активів 7455 7617

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Управлiння Товариством здiйснюють: 
- Загальнi збори акцiонерiв Товариства; 
- Наглядова рада; 
- Виконавчий орган - Генеральний директор. 
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального директора Товариства 

здiйснює Ревiзiйна комiсiя. 
Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв, якi можуть вирiшувати будь-

якi питань дiяльностi Товариства. 
Компетенцiю Загальних зборiв передбачено статтею 9 Статуту Товариства. 
Компетенцiю Наглядової ради визначено в п.10.6. Статуту Товариства. 
Компетенцiю Виконавчого органу визначено в статтi 11 Статуту Товариства. 
Компетенцiю Ревiзiйної комiсiї визначено в статтi 12 Статуту Товариства.
Інформація про посадових осіб емітента.
Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора - Ревенко Свiтлана 

Анатолiївна (код 734138);
Головний бухгалтер - Ревенко Свiтлана Анатолiївна (код 734138);
секретар Наглядової Ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФЕРКОН 

ХОЛДIНГ» (код 33940874);
член Наглядової ради - ПАТ ЗНВКIФ «Схiдно-Європейський iнвестицiйний фонд» (код 

32494301);
голова Наглядової ради - ПрАТ «Укрстальконструкцiя» (код 01412868);
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
АБ «АЛЛОНЖ» (код за ЕДРПОУ 14362014) - 0.0051 %
ПАТ «УГМК» (код за ЕДРПОУ 25412086) - 0.0016 %
ПАТ ЗНВКIФ «Схiдно-Європейський iнвестицiйний фонд» (код за ЕДРПОУ 32494301) - 

0.0016 %
Finstar Financial Group L.L.C. (код за ЕДРПОУ 541600) - 0.0846 %
ПрАТ «Укрстальконструкцiя» (код за ЕДРПОУ 01412868) - 0.0016 %
ЗАТ «Iнвестицiйна компанiя «GPI-КАПIТАЛ» (код за ЕДРПОУ 23527402) - 0.00002 %
ТОВ «ФЕРКОН ХОЛДIНГ» (код за ЕДРПОУ 33940874) - 60.4871 %
ПАТ ХК «Київмiськбуд» (код за ЕДРПОУ 23527052) - 30.003 %
Фізичні особи: 1453 - 9.4155 %.
Усього - 100 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції: Дата реєстрації випуску - 07.07.2010. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

229/10/1/10. Орган, що зареєстрував випуск - Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києвi 
та Київськiй обл. Код - UA4000082663. Тип цінного паперу - Акція проста іменна. Форма іс-
нування - Бездокументарна. Номінальна вартість - 0.25 грн. Кількість - 6148600 шт. Загаль-
на номінальна вартість - 1537150 грн. Частка у статутному капіталі 100 %.

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

У підприємства зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України, в період 2012 року не проводилося. 

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X

Дата проведення 20.03.2012
Кворум зборів** 90.588231
Опис
Порядок денний Загальних зборiв: 
1. Розгляд звiту т.в.о. Генерального директора Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками його розгляду. 
2. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. 
3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 р. 
4. Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства. 
5. Внесення змiн до Статуту Товариства, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 
6. Внесення змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства та затвердження 
його у новiй редакцiї. 
З питання № 1 слухали Ревенко С.А., т.в.о. Генерального директора Товариства, Коржову 
Г.О.Голову Загальних зборiв. Вирiшили взяти до вiдома звiт т.в.о. Генерального директора 
Товариства за 2011 рiк.
З питання № 2 слухали Антоненко I.В. Вирiшили взяти до вiдома звiт Наглядової ради 
Товариства за 2011 рiк. 
З питання № 3 слухали Ревенко С.А., т.в.о. Генерального директора Товариства, Коржову 
Г.О. Голову Загальних зборiв. Вирiшили затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк (у 
формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками: 
• активи Товариства станом на 31 грудня 2011 року: 32 488 тис. гривень; 
• чистий збиток Товариства за 2011 рiк: 5 052 тис. гривень. 
З питання № 4 слухали Коржову Г.О., Голову Загальних зборiв. Вирiшили збиток, отриманий 
Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi, в розмiрi 5 052 тис. грн. 
покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 
З питання № 5 слухали Надводнюк Н.В., представника акцiонера. Вирiшили: 
1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та 
затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. 
2. Уповноважити Голову Загальних зборiв Коржову Ганну Олександрiвну та Секретаря 
Загальних зборiв Надводнюк Наталiю Валентинiвну пiдписати нову редакцiю Статуту 
Товариства. 
3. Доручити виконавчому органу Товариства вжити необхiднi заходи для належної 
реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства вiдповiдно до вимог законодавства. 
З питання № 6 слухали Надводнюк Н.В., представника акцiонера. Вирiшили: 
1. Внести змiни до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом 
викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Положення про загальнi 
збори акцiонерiв Товариства. 
2. Уповноважити Голову Загальних зборiв Коржову Ганну Олександрiвну та Секретаря 
Загальних зборiв Надводнюк Наталiю Валентинiвну пiдписати нову редакцiю Положення 
про загальнi збори акцiонерiв Товариства. 

7. Інформація про дивіденди
Інформація про дивіденди відсутня. Дивіденди за звітний період не нараховувалися та 

не виплачувалися. Загальними зборами акціонерів не приймалося рішення щодо нараху-
вання та виплати дивідендів за результатами діяльності у попередніх звітних роках.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Основні відомості про аудиторську фірму
Перевірка проводилась Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська ком-

панія «П.С.П. Аудит», яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про вклю-
чення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4276, виданого згідно Рішення Ауди-
торської Палати України № 201/3 від 23.04.2009р., аудитором Сушко Д.С. (сертифікат серія 
А № 005423 від 26.06.2003р.), аудитором Поліщук О.В. (сертифікат серія А № 006509 від 
18.12.2008р.). Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 23 А; контак-
тний телефон (факс) – (044) 281-06-07. Місце проведення аудиту: 04655, м. Київ, вул. Ле-
бединська, буд. 4. Дата видачі висновку: 06.03.2013р.

Вступний параграф
Ми провели аудиторську перевірку даних бухгалтерського обліку і показників фінансової 

звітності Публічного акціонерного товариства «Експериментально-механічний завод «Металіст» 
(далі - Товариство) з метою висловлення незалежної думки про її достовірність в усіх суттєвих 
аспектах та відповідність вимогам законів України, Міжнародних стандартів фінансової звітнос-
ті (далі – МСФЗ) або інших правил (внутрішніх положень) станом на 31 грудня 2012р.

Відповідальність управлінського персоналу.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за такий внутрішній контроль, який управлін-
ський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання звітності, що не 
містить суттєвих викривлень унаслідок 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 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 стан-
дарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування и ви-
конання 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. 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-
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них облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персона-
лом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали до-
статні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

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

Облікова система Товариства може служити базою для складання фінансової звітності.
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 МСФЗ.

Перевірка проводилась вибірковим методом. При перевірці використовувались дані 
головної книги, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризацій, 
первинних документів.

Система обліку у Товаристві забезпечує регулярний збір і обробку інформації, що необ-
хідна для складання фінансової звітності.

Валюта балансу Товариства станом на 31.12.2012р. підтверджується в сумі 28 240 тис. грн.
Станом на 31.12.2012р. Товариством не здійснений перерахунок відстрочених активів 

та зобов’язань, що не відповідає нормам МСБО 12 «Податки на прибуток», та може при-

звести до викривлення показників фінансової звітності та вплинути на результат фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Аудитори не були присутніми під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних 
запасів та необоротних активів Товариства станом на 31.12.2012р., оскільки ця дата переду-
вала запрошенню нас як аудиторів підприємства. Однак, за допомогою здійснення інших 
процедур аудитори отримали можливість підтвердити суму товарно-матеріальних ціннос-
тей та необоротних активів, відображених в балансі станом на 31.12.2012р. Крім того, по-
требує дооформлення облікова політика Товариства із визначенням моделі оцінки осно-
вних засобів.

Висновок
На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність чинників, викладених у по-

передніх абзацах, фінансові звіти справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відо-
бражають фінансовий стан компанії станом на «31» грудня 2012 року, а також результат її 
діяльності та рух грошових коштів за 2012 рік згідно з МСФЗ і відповідають законодавчим 
та нормативним вимогам. 

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 25.04.2013р., річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується 
www.metallist.kiev.ua.

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IВАНКIВСЬКИЙ 
АГРОТЕХСЕРВIС»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента: 07200, Київська,Iванкiвський,смт.Iванкiв,вул.Горько-

го, 12-б
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00904500
1.5. Міжміський код та телефон: (291) 5-27-54
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01№327100
1.7. Дата державної реєстрації: 15.01.1997
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 00904500.infosite.com.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємни-

цтва (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 578,90 585,10
Основні засоби (за залишковою вартістю) 404,50 421,30
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 0,00 0,00
Сумарна дебіторська заборгованість 171,60 162,50
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,80 1,30
Власний капітал 532,30 535,60
Статутний капітал 274,00 274,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -849,70 -846,40
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00
Поточні зобов’язання 46,60 49,50
Чистий прибуток (збиток) -3,40 -202,10
Вартість чистих активів 532,30 535,60

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, Ревізійна 

Комісія
Посадові особи: Голова правлiння. Павлюк Юрiй Iванович. Заступник голови правлiння. 

Мальченко Леонiд Дмитрович. Головний бухгалтер. Тарасенко Галина Миколаївна. Член 
ревiзiйної комiсiї. Сергiєнко Галина Михайлiвна. Член ревiзiйної комiсiї. Гусак Iгор Михайлович. 
Голова наглядової ради. Гулiєв Назим Айдин Огли. Член наглядової ради. Гулiєва Людмила 
Харлампiївна. Член наглядової ради. Ямпольська Дарiя Андрiївна. Відомості про володіння по-
садовими особами акціями товариства:Голова правлiння. Павлюк Юрiй Iванович. Кількість ак-
цій: 0. У відсотках: 0,0. Заступник голови правлiння. Мальченко Леонiд Дмитрович. Кількість 
акцій: 0. У відсотках: 0,0. Головний бухгалтер. Тарасенко Галина Миколаївна. Кількість акцій: 0. 
У відсотках: 0,0. Член ревiзiйної комiсiї. Сергiєнко Галина Михайлiвна. Кількість акцій: 0. У від-
сотках: 0,0. Член ревiзiйної комiсiї. Гусак Iгор Михайлович. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,0. 
Голова ревiзiйної комiсiї. Махник Наталiя Володимирiвна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,0. 
Голова наглядової ради. Гулiєв Назим Айдин Огли. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,0. Член на-
глядової ради. Гулiєва Людмила Харлампiївна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,0. Член наглядо-
вої ради. Ямпольська Дарiя Андрiївна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,0.

Засновники емітента: РВФДМУ по Київськiй областi. Код за ЄДРПОУ: 19028107. Міс-
цезнаходження: Україна, 01196, м. Київ, д/н, м. Київ, пл. Л.Українки, 1. 0,0%. 

4. Інформація про цінні папери емітента: Акції. Дата реєстрації випуску: 25.05.2001. Но-
мер свідоцтва про реєстрацію випуску: 231/10/1/2001. Найменування органу, що зареєстру-
вав випуск: Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй обл.. Міжнародний ідентифікаційний 
номер: UA4000056386. Тип цінного папера: Акція проста бездокументарна іменна. Форма іс-
нування та форма випуску: Бездокументарні іменні. Номінальна вартість (грн.): 0,25. Кіль-
кість акцій (штук): 1096140. Загальна номінальна вартість (грн.): 274035,00. Частка у статут-
ному капіталі (у відсотках): 100,000000. Емiтент не здiйснював торгiвлю цiнними паперами, 
факти лiстингу/делiстингу на фондових бiржах вiдсутнi, додаткової емiсiї не було.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депо-
зитарній системі України: У звітному періоді відбулася зміна особи, яка здійснює облік прав влас-
ності на іменні цінні папери товариства. Розірвано договір з реєстратором Товариство з обмеже-

ною відповідальністю «Компанія «Базис-реєстр» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24572971) 
№29р-2009/40р-2000 від 15.07.2009р. Укладено відповідні договори з депозитарієм Публічне ак-
ціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код за ЄД-
РПОУ 35917889) №Е-86/12 від 13.02.2012р. та зберігачем Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23730178) №Е71 від 
07.02.2012р. Дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів - 04.04.2012р., орган, що прийняв рішення - загальні збори акціонерів, причини прийнят-
тя цього рішення - переведення випуску акцій із документарної форми існування у бездокумен-
тарну. Дата і номер акта прийому-передачі системи реєстру: 10.02.2012р. № б/н.

6. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 
04.04.2012. Кворум зборів (%): 76,384723. Перелік питань, що виносяться на голосування 
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ): 1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження 
регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт Правління Товариства за 2011р. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011р. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011р. 5. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, та звіту 
Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту Товариства. 7. Розподіл прибутку і збитків 
Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Затвердження основних напрям-
ків діяльності Товариства на 2012 рік. 9. Відкликання та обрання Правління Товариства, за-
твердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-
тимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. 10. Відкликання та обрання 
членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудо-
вих договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами нагля-
дової ради.11. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства Товариства, затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів (контрактів) з членими Ревізійної комісії Товариства.Результати розгляду 
питань порядку денного - рiшення по всiм питанням затвердженi.. 

7. Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку: Аудиторську перевірку провела: Приват-

на аудиторська фірма «МВ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 25635366).
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та приватно практикуючих ауди-

торів Аудиторської палати України №1939 від 26.01.2001р., Свідоцтво про внесення до реє-
стру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансо-
вих установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів №1512 від 28.04.2011р.

Перевірка здійснювалась аудитором Василевською В.В. (сертифікат АПУ серія А 
№003145 від 29.05.1997р.) Аудиторської фірми «МВ ГРУПП», із залученням консультацій 
спеціалістів з окремих питань, у відповідності до умов договору №280/02-12 від 
23.01.2012р. та «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами 
цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням 
ДКЦПФР від 29.09.2011р. №1360.

Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, проспект 40 - річчя Жовтня, 100/2, 
Телефон (факс) юридичної особи: 206-10-20.
Таким чином, відповідно до Міжнародного стандарту №700 «Аудиторський висновок про 

фінансову звітність» та Міжнародного стандарту №705 «Модифікації думки у звіті незалежного 
аудитора» та принципів бухгалтерського обліку, за винятком впливу питання, описаного у пара-
графі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» дані фінансової звітності станом на 
31.12.2012р. відображають достовірно у всіх суттєвих аспектах до застосованої концептуальної 
основи фінансової звітності в рамках звітування згідно з концептуальною основою достовірного 
подання. Аудитор підтверджує валюту балансу станом на 31.12.2012р. у сумі 578,9 тис.грн. 

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

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
19.04.2013

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
голова правлiння, Павлюк Юрiй iванович, 19.04.2013

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «iВАНКiВсЬКИЙ АгРОТЕХсЕРВiс»
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«сМАК» 

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення цінних паперів, 

за 2012 рік

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Смак»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 32500147

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 

http://32500147.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
 «бУДІВЕлЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВлІННЯ №10 

Річна інформація емітента,
 який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Будівельно-монтажне управління №10»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 03083417

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 

http://03083417.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«ПЕРЕсУВНА МЕХАНiЗОВАНА КОлОНА № 15» 

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Пересувна механiзована колона № 15»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 01354220

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію:

http://01354220.infosite.com.ua

ТОВАРИсТВО З ОбМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАлЬНІсТЮ
«ТЕРНОПІлЬРЕМбУД» 

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: товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Тернопільрембуд»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 30691014
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: 30691014.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«сТРАХОВА гРУПА «Ю.бІ.АЙ» 

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 «Страхова 
група «Ю.БІ.АЙ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 31113488
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

www.ubi.ua
www.stockmarket.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
“УКРРОсМЕТАл”

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів
Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
"Укрросметал"

Код за ЄДРПОУ 
емітента

21120079

Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

http://ukrrosmetall.sumy.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ТОРгОВИЙ ДiМ «УКРАВТОВАЗ» 

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 22965525

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію:

 www.ladaukraine.com

ЗАКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«УКРПРОМсЕРВiс» 

Річна інформація емітента,
 який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Закрите акцiонерне товариство 
«УКРПРОМСЕРВIС»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 19490745

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 

www.ukrps.com.ua
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
 «iНВiКТА - МАЯК»

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«IНВIКТА - МАЯК»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 31175895

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 

31175895.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«НАДІЯ»

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Надія»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 03563608

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 

http://03563608.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
“ПТАХОФАбРИКА ЮЖНАЯ”

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Птахофабрика Южная"

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

33809550

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

yugz.mbk.biz.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТО “РОДЮчИсТЬ”
Річна інформація

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню-
вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 

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

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товаристо 
"Родючисть"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 05487293
3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на який 
розміщено регулярну річну 
інформацію 

05487293@pat.ua

голова лiквiдацiйної комiсiї              горбунова i.с.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«ОВОчПлОДТОРг»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2012 рікемітентів, 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 
«Овочплодторг»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 30453952
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: 30453952.infosite.com.ua

ПАТ РІВНЕ НДІТМ
Інформацію, яка надрукована у Відомості ДКЦПФР за № 79(1583) 

від 24.04.2013р., по емітенту ПАТ Рівне НДІТМ (ЄДРПОУ 04605958) до-
повнити таким змістом: 

Посадова особа Музичко Галина Василівна (Паспорт: серія СР  
№ 726366, виданий 23.06.2000р. Рівненським МВ УМВС України) при-
значена на посаду Головного бухгалтера, згідно рішення Загальних 
зборів акціонерів від 19.04.2013р. (Протокол №19). Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,28%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено осо-
бу: на 3 роки. Дана посадова особа обіймала посаду Члена Ревізійної 
комісії, в.о. Головного бухгалтера ПАТ «Рівне НДІТМ». Володіє  
207480 шт. акціями емітента, що становить 0,28% статутного капіталу 
ПАТ «Рівне НДІТМ.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
“ЗАВОД КРУПНИХ ЕлЕКТРИчНИХ МАШИН”

Річна інформація емітентів, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення

 цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод 
крупних електричних машин"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 30769085
3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на який 
розміщено регулярну річну 
інформацію 

zkem.com.ua

голова правління             с.В. лебьодкін

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
“РЕсТАЙл-ПлЮс”

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
"РЕСТАЙЛ-ПЛЮС"

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

33655432

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

rest.mbk.biz.ua
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
“сТРАХОВА КОМПАНІЯ

“АКВ гАРАНТ”

Річна інформація емітента 
за 2012 р.

Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ
 "АКВ ГАРАНТ"

Код за ЄДРПОУ емітента 22887185
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

www.akv-garant.ua

ЗАКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«КИЇВгУМА

Річна інформація емітента, який здійснив приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, за 2012 рік

1. Повне найменування емітента: ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВГУМА»

2. Місцезнаходження емітента: АР Крим, 95000, м. Сiмферополь, 
вул. Ленiна, буд. 23/1, кв. 6

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31812293
4. Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних 

Комісії розміщений 24.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі 
Інтернет розміщується http://kievguma.ucoz.ru/forum/2-2-1, 24.04.2013.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор        Шевченко с.А., 24.04.2013р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
“КАРЕ”

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
"Каре"

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

23531220

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну 
інформацію

www.kare.in.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«КОМПАНІЯ ІНТЕРлОгОс»

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Компанія Інтерлогос»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 23712217

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 

www.interlogos.kiev.ua/zvit.html

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ДНІПРОПЕТРОВсЬКИЙ ТОРгОВИЙ ЦЕНТР «ВЕсНА»

Річна інформація емітента 
ПрАТ «ДНІПРОПЕТРОВсЬКИЙ ТОРгОВИЙ ЦЕНТР «ВЕсНА»

за 2012 рік
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «ВЕСНА»

Код за ЄДРПОУ емітента 20275288
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

dtcvesna.pat.ua

Директор ПрАТ «ДТЦ «ВЕсНА»                              О.М. Максимова

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«КИЇВРЕсУРсПОсТАч»

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Київресурспостач»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 32663874

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію:

 http://kievresurspostach.in.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО “АРКАДiЯ”
Річна інформація

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню-

вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АРКАДIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 20932941
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміще-
но регулярну річну 
інформацію 

www.hotel-arkadia.od.ua

голова правлiння ____________ чумаченко iрина Анатолiївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
“КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКбУД” 

Річна інформація емітента
 за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
"Київпромзв'язокбуд" 

2. Код за ЄДРПОУ
 емітента

14314096

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну
 інформацію

kievpromzviazokbud.com.ua



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

268

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
“ТРАНсФЕРТ”

Річна інформація за 2012 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню-
вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 
товариство "Трансферт"

2. Код за ЄДРПОУ емітента 22048102
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
який розміщено регулярну річну 
інформацію 

http://transfert.emit.in.ua

ТОВАРИсТВО 
З ОбМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАлЬНiсТЮ 

«ШИКО-2004»

Річна інформація 
емітента, який здійснив приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
1.1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ШИКО-2004»
1.2. Місцезнаходження емітента: 01103, м. Київ, вул. Кiквiдзе, буди-

нок 26
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32980227
1.4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://shiko.ucoz.ua/forum/2-3-1
Директор                     Каплунський Андрiй Васильович, 23.04.2013р.

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Укрiнформсервiс»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Місцезнаходження емітента: 01024, м. Київ, провулок Козловського буд.4, оф.2
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21643340
1.5. Міжміський код та телефон емітента: 0442537704
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00 №025583
1.7. Дата державної реєстрації: 20.09.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 76643.3 67088.8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1427.1 1502.4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 34.1 30.900
Сумарна дебіторська заборгованість 4063 3389.7
Грошові кошти та їх еквіваленти 389.6 3.3
Власний капітал -1274.4 -888.8
Статутний капітал 40.0 40.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1314.4 -928.8
Довгострокові зобов'язання 26000.0 26000.0
Поточні зобов'язання 51918.0 41977.9
Чистий прибуток (збиток) -695.6 -385.6
Вартість чистих активів -1274.7 -889.1

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Управлiння Товариством здiйснюють: - Збори учасникiв; - Директор. Вищим органом 

управлiння Товариства є Збори учасникiв. Вони складаються з учасникiв або призначених 
ними представникiв. Збори учасникiв обирають Голову Товариства строком на 3 роки. Збори 
розпочинає Голова Товариства. Позачерговi Збори учасникiв скликаються та проводяться 
Головою Товариства. Збори можуть приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товари-
ства. До виключної компетенцiї Зборiв учасникiв належить: а) визначення основних напрямкiв 
дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; б) внесення змiн 
i доповнень до Статуту Товариства; в) виключення учасника з Товариства; г) встановлення 
розмiру, форми i порядку внесення додаткових вкладiв; д) вирiшення питання про придбання 
Товариством частки учасника; е) обрання та вiдкликання Директора та членiв Ревiзiйної 
комiсiї; є) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi 
пiдприємства, затвердження звiтiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строк та 
порядок виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; ж) 
створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, та iнших 
вiдособлених пiдроздiлiв, затвердження статутiв та положень про них, а також вступ Товари-
ства в iншi товариства, об'єднання пiдприємств; з) винесення рiшення про притягнення до 
майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; и) затвердження 
правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної 
структури Товариства; i) визначення умов оплати працi службових осiб Товариства, його 
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, iнших вiдособлених пiдроздiлiв; ї) затверджен-
ня договорiв (угод), укладених на суму, що перевищує суму, встановлену Зборами учасникiв; 

й) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства: призначення лiквiдацiйної 
комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; 3 питань, що зазначенi в пунктах «а», «б» i «в» 
вище рiшення приймається одностайно, з решти питань - простою бiльшiстю голосiв. Iншi 
питання дiяльностi Товариства вiдносяться до компетенцiї виконавчого органу Товариства.. 
Збори учасникiв Товариства скликаються не менше 2 разiв на рiк Головою Товариства. Голова 
Товариства має право скликати позачерговi Збори учасникiв у разi неплатоспроможностi То-
вариства, якщо це необхiдно в iнтересах Товариства в iншому, зокрема, якщо виникає за-
гроза значного скорочення статутного фонду, а також у випадках виникнення необхiдностi 
вирiшення питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Зборiв учасникiв у вiдповiдностi 
з чинним Статутом. Учасники Товариства, що володiють у сукупностi бiльше нiж 20% голосiв 
мають право вимагати скликання позачергових Зборiв учасникiв в будь-який час i з будь-
якого приводу, що стосується дiяльностi Товариства. Якщо протягом 25 днiв Голова Товари-
ства не виконав зазначеної вимоги, вони мають право самi скликати Збори учасникiв. 
Управлiння поточною дiяльнiстю Товариства здiйснюється виконавчим органом - Директо-
ром Товариства. Директор призначається Зборами учасникiв на 3 роки з правом продовжен-
ня повноважень на новий перiод за пропозицiєю учасникiв.. Директор формує, апарат Това-
риства. Директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, делегованi йому Зборами 
учасникiв. Директор пiдзвiтний Зборам учасникiв, несе перед ними вiдповiдальнiсть за ви-
конання їх рiшень. Директор не має права приймати рiшення, обов'язковi для учасникiв Това-
риства. - Директор має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства. 

Інформація про посадових осіб емітента.
Директор - Печальнов Iгор Геннадiйович (паспорт СО 020051);
Головний бухгалтер - Лозовська Лариса Володимирiвна (паспорт СО 751654);
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи: «ПЕТ СЕРВIЗ IНК» (PETH SERVICES INK» (код за ЕДРПОУ немає) - 100 %. 

Усього - 100 %.
4. Інформація про цінні папери емітента
Процентні облігації:
дата реєстрації випуску 17.02.2005, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 36/2/05, ор-

ган, що зареєстрував випуск ДКЦПФР, номінальна вартість 0.25, кількість 104000000, форма 
існування Бездокументарні іменні, загальна номінальна вартість (грн.) 26000000, процентна 
ставка 9, термін виплати процентів По закiнченню термiну обiгу, сума виплачених процентів 
за звітний період 0, дата погашення 09.03.2015.

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 папери емітента у депозитарній сис-
темі України, не було.

5. Інформація щодо аудиторського висновку
ТОВ «Аудиторська фiрма «Стандарт» (30531131), 04070 Україна, м. Київ, вул. Григорiя 

Сковороди, буд. 21/16.
Аналіз фінансового стану Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрінформсервіс» 

на 31 грудня 2012 року свідчить про залежність від залученого капіталу та неможливість Това-
риства погасити свої зобов’язання. Результативність вкладення засобів у підприємство недо-
статня.

6. 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 
23.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується. 

7. Підпис
Директор Печальнов Ігор Геннадійович підтверджує достовірність наведеної інформації 

та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 23.04.2013р.

ТОВАРИсТВО З ОбМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАлЬНiсТЮ «УКРiНФОРМсЕРВiс»

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО
«ПРОЕКТНО-ВИРОбНИчА сПЕЦІАлІЗОВАНА 
ПЕРЕсУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОлОНА № 4»

(код ЄДРПОУ 13545729)

повідомляє, що в повідомленні про проведення загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться 29 квітня 2013 року (публікація в бюлетені «Ві-

домості ДКЦПФР» № 61(1565) від 29.03.2013р.) були допущені технічні 
помилки. Порядок денний слід читати: «10. Визначення способу повідо-
млення акціонерів Товариства про прийняте загальними зборами акціо-
нерів рішення про дематеріалізацію.». Вилучити питання 11: «11. Рішен-
ня, встановлення порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій». 
Нумерація наступних питань змінена: було 12, 13, 14, 15, 16,17, буде 11, 
12, 13, 14, 15,16. Уся інша інформація про збори залишається без змін.
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВIДКРИТОГО 
ТИПУ КОМПАНIЯ «Д.I.Б.» 

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. Пушкінська, 35-А, м. Київ, 01004, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22927826
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 585-42-03
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія А00 № 

019564
1.7. Дата державної реєстрації: 06.07.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: www.jscdib.com.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого 

підприємництва (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 65801,1 73229,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2,4 2,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 124,7 121,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,9 1,6
Власний капітал -18608 -10432,3
Статутний капітал 19800 19800
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -38408 -30232,3
Довгострокові зобов'язання 71331,8 71273
Поточні зобов'язання 13077,3 12388,9
Чистий прибуток (збиток) -8175,7 1592,3
Вартість чистих активів -18608 -10432,3

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

Органи управління емітента: Загальні збори акціонерів, Правління, Наглядова 
рада, Ревізійна комісія. Голова Правління - Козлов Олександр Геннадійович; На-
глядова рада у складі: Голова Наглядової Ради - Грусевич Віталій Олегович; Член 
Наглядової Ради - Ромс Андрій Юрійович; Член Наглядової ради - Свиридовська 
Інна Іванівна. Ревізійна комісія у складі: Голова Ревізійної комісії - Савкін Ігор 
Вячеславович; Член Ревізійної комісії - Синюк Наталія Петрівна.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв): станом на кінець звітного року акціонером Товари-
ства є Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління актива-
ми «Капітал Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПВІФ НВ ЗТ 
«Зоряний» (код за ЄДРПОУ 32307531), місцезнаходження: вул. Вікентія Хвойки, 
буд. 18/14, м. Київ, 04080, що володіє 8 250 акціями іменними простими та 11 550 
акціями на пред’явника простими, що становить 100 % у статутному капіталі То-
вариства. Фізичних осіб серед акціонерів Товариства не має.

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Свідоцтво про реєстрацію випуску № 01/1/2000, видане ДКЦПФР 05.01.2000 

р., код цінного папера - UA4000062285, тип – Акції Іменні прості, форма існування 
- бездокументарна, форма випуску - Іменні, номінальною вартістю 1000 грн. у 
кількості 8250 штук, загальною номінальною вартістю 8250000 грн., що складає 
41,667% у статутному капіталі. В лістингу/делістингу не перебували. Додаткова 
емісія акцій в звітному періоді не здійснювалася.

Свідоцтво про реєстрацію випуску № 02/1/2000, видане ДКЦПФР 05.01.2000 
р., код цінного папера - UA4000062293, тип– Акції На пред'явника прості, форма 
існування - Документарна, форма випуску - На пред’явника, номінальною вартіс-
тю 1000 грн. у кількості 11550 штук, загальною номінальною вартістю 11550000 
грн., що складає 58,333% у статутному капіталі. В лістингу/делістингу не перебу-
вали. Додаткова емісія в звітному періоді не здійснювалася. В звітному періоді 
було прийняте підготовче рішення щодо переведення випущених у документарній 
формі акцій на пред`явника в іменні акції.

Цільові (безпроцентні) облігації
Свідоцтво про реєстрацію випуску № 05-1/2/01, видане ДКЦПФР 08.02.2001 

року, номінальною вартістю - 1000 грн. у кількості 4680 штук у випуску, загаль-
ною номінальною вартістю 4680000 грн. Форма існування - Бездокументарна, 
форма випуску - Іменні. Облігації безпроцентні іменні. Обіг цінних паперів здій-
снюється лише на внутрішньому вторинному неорганізованому ринку. Облігації 
до реєстру фондових бірж не вносилися, в лістингу/делістингу не перебували. 
Код цінних паперів (ISIN): UA4000062343. У звітному періоді у зв’язку з настанням 
дати погашення випуску облігацій, емітентом було надано документи до НКЦПФР 
на скасування реєстрації випуску облігацій, та розпорядженням НКЦПФР № 
104-КФ-С-О від 01 серпня 2012 р. було скасовано реєстрацію випуску облігацій.

Свідоцтво про реєстрацію випуску № 05-2/2/01, видане ДКЦПФР 08.02.2001 
року, номінальною вартістю - 1000 грн. у кількості 262 штук у випуску, загальною 
номінальною вартістю 262000 грн. Форма існування - Документарна, форма ви-

пуску - На пред’явника. Облігації безпроцентні на пред`явника. Обіг цінних паперів 
здійснюється лише на внутрішньому неорганізованому вторинному ринку. Облігації 
до реєстру фондових бірж не вносилися, в лістингу/делістингу не перебували. Код 
цінних паперів (ISIN): UA4000062350. У звітному періоді у зв`язку з настанням дати 
закінчення погашення випуску облігацій, емітентом було надано документи до 
НКЦПФР про наслідки погашення облігацій та на скасування реєстрації випуску об-
лігацій. Процес скасування реєстрації випуску в НКЦПФР триває.

Випуск процентних, дисконтних, інших цінних паперів (випуск яких підлягає 
реєстрації), іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН, по-
хідних цінних паперів емітент не здійснював.

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

Станом на кінець звітного 2012 року емітент не змінював особу, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України. Облік 
прав власності на цінні папери станом на кінець звітного 2012 року вів Приватне 
акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (код за ЄД-
РПОУ: 35917889), місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, здій-
снює професійну діяльність на ринку цінних паперів на підставі Ліцензії Серії АВ 
№ 498004, яка видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
19.11.2009 року. Термін дії ліцензії - до 27.05.2019 р.

6. Інформація про загальні збори
Протягом звітного періоду відбулися наступні збори акціонерів:
чергові - дата проведення: 16.04.2012 року; позачергові - дата проведення: 

23.07.2012 року.
7. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього років 

рішення щодо виплати дивідендів не приймалося.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську пе-

ревірку емітента:
Приватне підприємство Аудиторська фірма «Приват-Аудит» (код за ЄДРПОУ 

- 23737298), організаційно-правова форма: Приватне пiдприємство. Місцезнахо-
дження: вул.Щорса, 29, м. Київ, 01133. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльнос-
ті 2654, що видана: Аудиторська палата України 22.06.2001 року. Контактний те-
лефон: (044) 501-59-19, факс: (044) 501-59-19. Основний вид діяльності: Аудитор 
(аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Приватне підпри-
ємство Аудиторська фірма «Приват-Аудит» здійснює аудиторську діяльність згід-
но Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноосо-
бово надають аудиторські послуги № 2654, видане згідно Рішення АПУ № 102 від 
«22»червня 2001 р., та Рішенням АПУ №231/3 від «26» травня 2011 р. термін дії 
Свідоцтва продовжено до 26 травня 2016 р.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Аудиторська перевiрка проведена з метою збору достатнiх доказiв для ауди-

торського висновку. Використовувалися методи вибiркової перевiрки рахункiв, 
зiставлення показникiв первинних документiв й аналiтичного облiку з даними 
бухгалтерського облiку й звiтностi. При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки ауди-
торських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрай-
ства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi 
фiнансової звiтностi») не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шах-
райства. 

Ми вважаємо, що у межах наданих нам документiв отримали достатнi та 
вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Оскiльки перевiрявся 
обмежений строк дiяльностi та ми не спостерігали за щорічною інвентаризацією 
активів і зобов’язань у зв’язку з тим, що аудит був призначений після 31.12.2012 
р., тому висловлювання нашої думки здійснено без урахування впливу коригу-
вань, якщо такі могли б бути. Таким чином ми не мали можливостi одержати до-
сить аудиторських доказiв для вираження не модифiкованої думки. Пiсля прове-
дених нами аудиторських процедур, результатом яких став висновок, є змога 
сформувати умовно - позитивну думку щодо фiнансової звiтностi Товариства. 

На нашу думку, за винятком вищевказаних обмежень щодо обсягу перевiрки, 
фiнансовi звiти Товариства достовiрно та повно вiдображають фiнансовий стан 
Товариства станом на 31 грудня 2012 року вiдповiдно до нормативних вимог по 
органiзацiї бухгалтерського облiку й фiнансової звiтностi в Українi. Пiдтверджуємо 
вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку i вiдповiднiсть Балансу та 
Звіту про фінансові результати, один одному.

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

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 24.04.2013р.

Річна інформація розміщена на сторінці www.jscdib.com.ua в мережі Інтернет 
26.04.2013р.

10. Підпис
Голова правління Козлов Олександр Геннадійович підтверджує достовірність 

наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.

АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО ВiДКРИТОгО ТИПУ КОМПАНiЯ «Д.i.б.»
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«КЕТАМ»

1.2. Організаційно-правова форма – Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Місцезнаходження емітента – Україна, 04080, м. Київ, вул. Сирецька, 27-А
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 32454625
1.5. Міжміський код та телефон - (044)569-23-51
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - Серiя А00 

№041924
1.7. Дата державної реєстрації - 26.05.2003
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації - http://ketam.org.ua/god_2012_32454625.htm
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 14328,7 14275,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 38,9 38,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7651,7 7596,3
Сумарна дебіторська заборгованість 1723,7 1741,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3 1,3
Власний капітал 139,6 342,5
Статутний капітал 250 250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -172,9 30
Довгострокові зобов'язання 8906,9 11438,6
Поточні зобов'язання 3001,7 214,3
Чистий прибуток (збиток) -202,9 -407,6
Вартість чистих активів 2420 2623

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

Інформація про органи управління емітента.
Вищим органом управління Товариства є Загальнi збори учасникiв. 
Виконавчим органом Товариства є Директор. 
Контрольним органом Товариства є Ревiзiйна комiсiя.
Інформація про посадових осіб емітента.
Директор – Стонога Валерій Георгійович
Інформація про засновників емітента.
1) Парубець Денис Валентинович - 54% від статутного капіталу;
2) Яцюта Сергiй Михайлович - 45% від статутного капіталу;
3) ТОВ «Київська компанiя з управлiння активами» що здiйснює дiяльнiсть за 

рахунок та в iнтересах Пайового закритого недиверсифікованого венчурного ін-
вестиційного фонду «Нове будівництво» - 1% від статутного капіталу. 

4. Інформація про цінні папери емітента
1. Вид паперу - Облігації цільові. Серія Е. Форма випуску - Іменні. Кількість - 

108350. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите.
2. Вид паперу - Облігації цільові. Серія F. Форма випуску - Іменні. Кількість - 

108350. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите.
3. Вид паперу - Облігації цільові. Серія H. Форма випуску - Іменні. Кількість - 

94168. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите.
4. Вид паперу - Облігації цільові. Серія I. Форма випуску - Іменні. Кількість - 

94167. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите.
5. Вид паперу - Облігації цільові. Серія K. Форма випуску - Іменні. Кількість - 

99317. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите. Облігації погашено. Випуск ска-
совано.

6. Вид паперу - Облігації цільові. Серія L. Форма випуску - Іменні. Кількість - 
99316. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите. Облігації погашено. Випуск ска-
совано.

7. Вид паперу - Облігації цільові. Серія N. Форма випуску - Іменні. Кількість - 
104832. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите. Облігації погашено. Випуск 
скасовано.

8. Вид паперу - Облігації цільові. Серія O. Форма випуску - Іменні. Кількість - 
104831. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите. Облігації погашено. Випуск 
скасовано.

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

Емітент не користується послугами реєстратора, оскільки здійснив випуск 
цінних паперів у бездокументарній формі існування.

6. Інформація про загальні збори
Емітент не є акціонерним товариством.
7. Інформація про дивіденди
Протягом звітного року дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Перевiрку фiнансової звiтностi ТОВ «КЕТАМ» станом на 31.12.2012 р. у складi 

Балансу та Звiту про фiнансовi результати проведено ТОВ Аудиторська фір-
ма «КМК» згiдно Договору № 17 вiд 14.03.2012р. Аудиторський висновок по 

фiнансовiй звiтностi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «КЕТАМ» за 2012 
р. Перiод перевiрки: з 14.03.13 р. по 16.04.13 р. Мiсце проведення перевiрки: 
04080, м. Київ, вул. Сирецька, 27А. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування юридичної осо-
би вiдповiдно до установчих документiв - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Аудиторська фiрма «КМК» Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фiрм - № 2704 вiд 28.09.2001р., продовжений рiшенням АПУ № 239/3 
вiд 29.09.11 р. Строк дiї з 28.09.2001 р. до 29.09.2016 р. Номер та дата видачi 
свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, що здiйснюють дiяльнiсть 
на ринку цiнних паперiв - АБ № 001506 вiд 08.11.11 р. реєстрацiйний номер № 1605. 
Строк дiї з 08.11.2011 р. до 29.09.2016 р. Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, 
вул. Металiстiв, 17, Телефон 8(044) 462-89-08.

Ми провели аудиторську перевiрку окремого балансу ТОВ «КЕТАМ» станом на 
31.12.2012 р. та звiтiв про прибутки i збитки за перiод, який закiнчився на указану 
дату. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наданої до перевiрки iнформацiї несе 
керiвництво ТОВ «КЕТАМ».

ВИСНОВКИ: Ми вважаємо, що пiд час проведення аудиту були проведенi про-
цедури, якi дають можливiсть одержання достатньо помiркованих пiдтверджень 
та доказiв, щодо формування обґрунтованої впевненостi аудитора у безумовно 
позитивнiй думцi стосовно вiдсутностi у фiнансовi звiтностi суттєвих перекру-
чень. На нашу думку фiнансовi звiти справедливо i достовiрно вiдображають 
фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2012 р. Iнформацiя за всiма видами 
активiв достовiрно вiдображена у фiнансовiй звiтностi ТОВ «КЕТАМ», тобто 
пiдтверджена первинними документами та вiдображена в синтетичному облiку 
вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку. Формування в бухгалтерському облiку 
iнформацiї про зобов’язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється 
Товариством вiдповiдно до вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання». Бухгалтерський 
облiк власного капiталу в товариствi ведеться у вiдповiдностi Плану рахункiв та 
iнструкцiї по його застосуванню, затвердженого Наказом Мiнiстерства Фiнансiв 
України вiд 30.11.99 р. № 291 з використанням рахункiв та субрахункiв класу 4 
«Власний капiтал та забезпечення зобов’язань». Розрахунок вартостi чистих 
активiв Товариства показує, що їх вартiсть бiльша розмiру Статутного капiталу. 
Методика розрахунку вiдповiдає п. 4 ст. 144 Цивiльного кодексу України. Статут-
ний капiтал ТОВ «КЕТАМ» станом на 31.12.12 р. сформовано в повному обсязi 
виключно грошовими коштами та вiдступленням частки (1%) учасника ТОВ «КЕ-
ТАМ» Парубця Д.В. в розмiрi 2,5 тис. грн. на користь ТОВ «Київська компанiя з 
управлiння активами», що здiйснює дiяльнiсть за рахунок та в iнтересах Пайового 
закритого недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Нове 
будiвництво». Заборгованiсть учасникiв по внесках в статутний капiтал станом на 
31.12.12 р. вiдсутня. На балансі товариства станом на 31.12.2012 р. є зобов’язання 
за цільовими, іменними облігаціями випущеними в бездокументарній формі на 
загальну суму 8 893 907,55 грн, а саме:- облігації серії E, F, H, I на суму 8 893 
907,55 грн. Облігації випущені без забезпечення відповідно до Проспекту емісії 
облігацій, що зареєстрований ДКЦПФР 23.11.2007 року. 

Протягом 2012 року: погашено облігації серії K, L, N, O; часткового погашення 
облігацій – не було; анульовано свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії 
K, L, N, O. Розмiщення облiгацiй шляхом вiдкритого продажу на бiржах або 
позабiржових торгово-iнформацiйних системах не було. На рахунку Товариства 
станом на 31.12.12.р. в Депозитарiї ПрАТ «ВДЦП» облiковуються цiннi папери - 
облiгацiї в кiлькостi 405035 штук. Випуск iпотечних цiнних паперiв товариством не 
здiйснювався. Iнформацiя щодо обсягу чистого збитку визначена достовiрно, 
тобто пiдтверджена даними аналiтичного та синтетичного облiку. 

Ми пiдтверджуємо, з врахуванням притаманних аудиту обмежень та заува-
жень, що надана iнформацiя дає дiйсне i повне уявлення про склад активiв i 
пасивiв Товариства. Протягом 2012 року не вiдбулися дiї, якi можуть вплинути на 
фiнансово-господарський стан товариства та призвести до значної змiни вартостi 
його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про 
цiннi папери та фондовий ринок», а саме змiна складу посадових осiб емiтента. 
Фiнансова звiтнiсть складена за даними бухгалтерського облiку, вiдповiдно до 
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, достовiрно 
вiдображає фактичне фiнансове становище суб’єкта по результатам операцiй за 
перiод з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Дата видачi висновку – 16 квітня 2012 року 
Директор Р.О. Камінська аудитор України (сертифiкат серiї А № 004103).

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

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії - 19.04.2012.

Емітент оприлюднював річний звіт за 2012 рік в мережі Інтернет на сторінці 
http://ketam.org.ua/god_2012_32454625.htm

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор    стонога В.г., 18.04.2012р.

ТОВАРИсТВО З ОбМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАлЬНiсТЮ «КЕТАМ»
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ВАСИЛЬКIВ ЖИЛБУД»

1.2. Організаційно-правова форма - Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Місцезнаходження емітента - Україна Київська обл. Васильківський р-н, 

08600, м. Василькiв, вул. Вiйськове мiстечко 11, буд. 20, офiс 9.
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 34627801
1.5. Міжміський код та телефон - (044) 569-23-11
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - Серiя А01 № 

165671
1.7. Дата державної реєстрації - 02.10.2006
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації - http://vjb.com.ua/reg/2012god.htm
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 13402,1 29603.7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 4.7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0.0
Запаси 0 1.7
Сумарна дебіторська заборгованість 7146,3 14998.7
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 16.3
Власний капітал -1174,5 -379.5
Статутний капітал 37,5 37.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1212 -417.0
Довгострокові зобов'язання 10702,5 23821.1
Поточні зобов'язання 3874,1 6162.1
Чистий прибуток (збиток) -795 -315.0
Вартість чистих активів -1174,5 -379.5

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

Інформація про органи управління емітента.
Вищим органом управління Товариства є Загальнi збори учасникiв. 
Виконавчим органом Товариства є Директор. 
Контрольним органом Товариства є Ревiзiйна комiсiя.
Інформація про посадових осіб емітента.
Директор – Парубець Д. В.
Інформація про засновників емітента.
1) Парубець Антон Валентинович - 100% від статутного капіталу;
4. Інформація про цінні папери емітента
1. Вид паперу - Облігації цільові. Серія А.Форма випуску - Іменні. Кількість - 

68283. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите. Облігації погашено. Випуск ска-
совано.

2. Вид паперу - Облігації цільові. Серія В. Форма випуску - Іменні. Кількість - 
68282. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите. Облігації погашено. Випуск ска-
совано.

3. Вид паперу - Облігації цільові. Серія С. Форма випуску - Іменні. Кількість - 
80201. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите. Облігації погашено. Випуск ска-
совано.

4. Вид паперу - Облігації цільові. Серія D. Форма випуску - Іменні. Кількість - 
80201. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите. Облігації погашено. Випуск ска-
совано.

5. Вид паперу - Облігації цільові. Серія E. Форма випуску - Іменні. Кількість - 
120665. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите. Облігації погашено. Випуск 
скасовано.

6. Вид паперу - Облігації цільові. Серія F. Форма випуску - Іменні. Кількість - 
110115. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите.

7. Вид паперу - Облігації цільові. Серія G. Форма випуску - Іменні. Кількість - 
110114. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите.

8. Вид паперу - Облігації цільові. Серія H. Форма випуску - Іменні. Кількість - 
121193. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите.

9. Вид паперу - Облігації цільові. Серія I. Форма випуску - Іменні. Кількість - 
121192. Лістинг - не було. Розміщення – відкрите.

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

Емітент не користується послугами реєстратора, оскільки здійснив випуск 
цінних паперів у бездокументарній формі існування.

6. Інформація про загальні збори. Емітент не є акціонерним товариством.
7. Інформація про дивіденди
Протягом звітного року дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторський висновок по фiнансовiй звiтностi товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «ВАСИЛЬКIВ ЖИЛБУД» щодо фiнансового стану за 2012 р. Ау-
диторський висновок здiйснено на пiдставi Договору вiд 15.03.12 р. № 18 мiж ТОВ 
Аудиторська фiрма «КМК» та ТОВ «ВАСИЛЬКIВ ЖИЛБУД». Перiод перевiрки: з 

15.03.13 р. по 17.04.13 р. Мiсце проведення перевiрки: Україна, 08600, Київська 
обл., м. Василькiв, вул. Вiйськове мiстечко 11, буд. 20, офіс 9. Основнi вiдомостi 
про аудиторську фiрму: Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до 
установчих документiв - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська 
фірма «КМК». Номер свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва 
- А00 № 693472 вiд 18.11.1994 р. Орган, що видав свiдоцтво - Солом'янська ра-
йонна у м. Києвi Державна адміністрація. Номер та дата видачi свiдоцтва про вне-
сення до реєстру аудиторських фiрм - № 2704 вiд 28.09.2001р., продовжений 
рiшенням АПУ № 239/3 вiд 29.09.11 р. Строк дiї з 28.09.2001 р. до 29.09.2016 р. 
Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, що 
здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - АБ № 001506 вiд 08.11.11 р., 
реєстрацiйний номер № 1605. Строк дiї з 08.11.2011 р. до 29.09.2016 р. 
Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Металiстiв, 17. Телефон 462-89-08.

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансового стану ТОВ «ВАСИЛЬКIВ ЖИЛ-
БУД» на пiдставi окремого балансу станом на 31.12.2012 р. та звiтiв про прибутки 
i збитки за перiод, який закiнчився на указану дату.

Висновки: Ми вважаємо, що пiд час проведення аудиту були проведенi про-
цедури, якi дають можливiсть одержання достатньо помiркованих пiдтверджень 
та доказiв, щодо формування обгрунтованої впевненостi аудитора у безумовно 
позитивнiй думцi стосовно вiдсутностi у фiнансовi звiтностi суттєвих перекру-
чень. На нашу думку фiнансовi звiти справедливо i достовiрно вiдображають 
фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2012 р. Iнформацiя за всiма видами 
активiв достовiрно вiдображена у фiнансовiй звiтностi ТОВ «ВАСИЛЬКIВ ЖИЛ-
БУД», тобто пiдтверджена первинними документами та вiдображена в синтетич-
ному облiку вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних по-
ложень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Формування в бухгалтерському 
облiку iнформацiї про зобов'язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi 
здiйснюється Товариством вiдповiдно до вимог П(С)БО 11 «Зобов'язання». Бух-
галтерський облiк власного капiталу в товариствi ведеться у вiдповiдностi Плану 
рахункiв та iнструкцiї по його застосуванню, затвердженого Наказом Мiнiстерства 
Фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291 з використанням рахункiв та субрахункiв 
класу 4 «Власний капiтал та забезпечення зобов'язань». Розрахунок вартостi чис-
тих активiв Товариства показує, що їх вартiсть менша розмiру Статутного капiталу. 
Методика розрахунку вiдповiдає п. 4 ст. 144 Цивiльного кодексу України. Статут-
ний капiтал ТОВ «ВАСИЛЬКIВ ЖИЛБУД» станом на 31.12.12 р. сформовано в по-
вному обсязi виключно грошовими коштами. Заборгованiсть по внесках в статут-
ний капiтал станом на 31.12.12 р. вiдсутня.На балансi товариства станом на 
31.12.2012 р. є зобов'язання за цiльовими , iменними облiгацiями випущеними в 
бездокументарнiй формi серiї F, H, I на загальну суму 6790,3 тис. грн. Розмiщення 
облiгацiй шляхом вiдкритого продажу на бiржах або позабiржових торгово-
iнформацiйних системах не було. Забезпечення випуску облiгацiй вiдсутнє.

Протягом 2012 року: погашено облiгацiї серiї A,B,C,D,E; часткового погашення 
облiгацiй - не було; анульовано свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї 
A,B,C,D,E. На рахунку Товариства в Депозитарiї ПрАТ «ВДЦП» облiковуються цiннi 
папери - облiгацiї в кiлькостi 357609 штук серiї F, G, H, I. Випуск iпотечних цiнних 
паперiв товариством не здiйснювався. Iнформацiя щодо обсягу чистого збитку 
визначена достовiрно, тобто пiдтверджена даними аналiтичного та синтетичного 
облiку. Ми пiдтверджуємо, з врахуванням притаманних аудиту обмежень та зау-
важень, що надана iнформацiя дає дiйсне i повне уявлення про склад активiв i 
пасивiв Товариства. 

Протягом 2012 року вiдбулися дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-
господарський стан товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних 
паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери 
та фондовий ринок». Вiдповiдно до рiшення, зафiксованого в протоколi Загаль-
них зборiв учасникiв Товариства вiд 27.01.12 р.:

- звiльнено з посади Директора - Долинку М. М. з 27.01.12 р., призначено на 
посаду Директора Парубця Д. В. з 30.01.12 р. Ця iнформацiя опублікована в 
офiцiйному виданні «Вiдомостi ДКЦПФР» № 21 (1274) вiд 01.02.12 р.

Фiнансова звiтнiсть складена за даними бухгалтерського облiку, вiдповiдно 
до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, достовiрно 
вiдображає фактичне фiнансове становище суб'єкта по результатам операцiй за 
перiод з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.

Дата видачi висновку 17 квiтня 2013 року. 
Директор Р.О. Камiнська аудитор України (сертифікат серiї А № 004103).
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у за-

гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-

маційній базі даних Комісії - 19.04.2013.
Емітент оприлюднював річний звіт за 2012 рік в мережі Інтернет на сторінці 

http://vjb.com.ua/reg/2012god.htm
10. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор    Парубець Д. В., 19.04.2013р.

ТОВАРИсТВО З ОбМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАлЬНiсТЮ «ВАсИлЬКiВ ЖИлбУД»
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «МУЛЬТIПЛЕКС-
ХОЛДИНГ»

1.2. Організаційно-правова форма: 
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. Інститутська, буд.28, м. Київ, 01021, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32850366
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 585-25-73
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:  №263514
1.7. Дата державної реєстрації: 03.03.2004
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.pjcmultiplex.com.ua
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 117270 118111
Основні засоби (за залишковою вартістю) 87860 83379
Довгострокові фінансові інвестиції 85 85
Запаси 2558 3441
Сумарна дебіторська заборгованість 24283 18084
Грошові кошти та їх еквіваленти 2376 1783
Власний капітал 86212 89269
Статутний капітал 86000 86000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 212 3269
Довгострокові зобов'язання 11622 2492
Поточні зобов'язання 18986 25700
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.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду

0 0

Вартість чистих активів 0 94094

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Інформація про посадових осіб емітента 
генеральний директор - базильчук Анатолій Васильович; серія, номер, дата видачі та 

найменування органу, який видав паспорт: СО, 195408, 18.06.1999, Печерським РУ ГУ МВС 
України в м.Києві; 1974 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 12. 
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ «Мультіплекс-Холдинг», 
виконавчий директор. 23.11.2011 року рішенням Установчих зборів ПАТ «Мультіплекс-
Холдинг» (Протокол №1) Базильчука А.В. було призначено на посаду Генерального дирек-
тора. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією, Стату-
том товариства, «Положенням про виконавчий орган» та укладеним договором. Генеральний 
директор вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, 
крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та нагля-
дової ради; вiн вправi без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, предствляти його iнтереси, 
вчиняти правочини вiд iменi товариства. Винагорода посадовiй особi емiтента - згiдно укла-
деного трудового контракту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини по-
садова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) – 12. Попередні посади: вико-
навчий директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 
підприємствах.

головний бухгалтер - Шалівська ганна Валентинівна; серія, номер, дата видачі та на-
йменування органу, який видав паспорт: СТ, 339203, 16.03.2013, Києво-Святошинським РВ 
УДМС України в Києвській області; 1969 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної ро-
боти (років): 11. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ «Ук-
рРемстрой», Директор. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою 
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не 
виплачувалась. 16 липня 2012 року рішенням Генерального директора ПАТ «Мультіплекс-
Холдинг» (наказ № 16/07-1 від 16.07.2012 р.) призначено на посаду Головного бухгалтера 
Товариства Крушановську Ганну Валентинівну (паспорт серія ВВ № 674025, виданий Воро-
шиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 25 грудня 1998 р.). Підстава: заява Крушанов-
ської Г.В. Обгрунтування змін: пов’язане з тим, що місце Головного бухгалтера було вакант-
ним. В зв'язку з укладенням шлюбу прізвище було змінено. Наказом №27/03-1 від 
27.03.2013 року Про зміну прізвища Крушановської Ганни Валентинівни було внесено зміни 
в облікові та інші офіційні документи ПАТ «Мультіплекс-Холдинг»: змінено прізвище Кру-
шановської Ганни Валентинівни головного бухгалтера на Шалівська. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк, на який призначено особу: безстроково. Головний бухгалтер несе персональну 
вiдповiдальнiсть за вiрнiсть та законнiсть вирiшення фiнансових питань дiяльностi товари-
ства та достовiрнiсть бухгалтерського облiку та звiтностi. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) – 11. 
Попередні посади: Головний бухгалтер, директор. Посадова особа не працює та не займає 
посад на будь-яких інших підприємствах.

голова Наглядової ради - Пугач Антон Валерійович; серія, номер, дата видачі та найме-
нування органу, який видав паспорт: СН, 790204, 07.04.1998, Дарницький РУ ГУ МВС Укра-
їни в м.Києві; 1969 року народження. Освіта: н/Вища. Стаж керівної роботи (років): 25. На-
йменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ «Мультіплекс-Холдинг», 
Генеральний директор. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 
товариства, «Положенням про Наглядову раду» . Керує роботою наглядової ради, бере 
участь у здiйсненнi захисту прав акцiонерiв, контролю за дiяльнiстю генерального директо-
ра, у вирiшеннi других питань, якi належать до компетенцiї наглядовлої ради, звiтує перед 

загальними зборами акцiонерiв про роботу акцiонерного товариства. Винагорода - згiдно 
укладеного договору. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не 
було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не 
має. Стаж керівної роботи (років) – 25. Попередні посади: Генеральний директор. Посадова 
особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

член Наглядової ради - Князєв Ігор Євгенійович; серія, номер, дата видачі та на-
йменування органу, який видав паспорт: Р,51, 2644435, 14.12.2004, МІС Росії; 1967 
року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 14. Найменування підпри-
ємства та попередня посада, яку займав: Заступник Голови правління з фінансів та ін-
вестицій ВАТ «Нерухомість столиці».. Повноваження та обов'язки посадової особи 
визначенi Положенням про Наглядову раду, статутом, трудовим контрактом. Бере 
участь у здiйсненнi захисту прав акцiонерiв, контролю за дiяльностю генерального ди-
ректора, у вирiшеннi других питань, якi належать до компетенцiї наглядової ради. Вина-
города – згідно укладеного договору. Призначений на посаду Члена Наглядової ради 
рішенням Установчих зборів ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (Протокол №1). Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж ке-
рівної роботи (років) – 14. Попередні посади: заступник Голови Правління з фінансів та 
інвестицій ВАТ «Нерухомість столиці». Посадова особа обіймає посаду Генерального 
директора ПАТ «Нерухомість столиці» (місцезнаходження: м.Київ, вул.Митрополита 
Василя Липківського, буд.45).

член Наглядової ради - Трофименко Володимир Всеволодович; серія, номер, дата ви-
дачі та найменування органу, який видав паспорт: МЕ, 931100, 10.04.2009, ТУМ-2 Шевчен-
ківського РУ ГУ МВС України в місті Києві; 1965 року народження. Освіта: вища, Державний 
аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського (ХАІ). Стаж керівної роботи (років): 25. 
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Заступник директора Пред-
ставництва «Ремосо трейдінг лімітед». Повноваження та обов'язки посадової особи 
визначенi Статутом товариства, «Положенням про Наглядову раду». Бере участь у здiйсненнi 
захисту прав акцiонерiв, контролю за дiяльностю генерального директора, у вирiшеннi дру-
гих питань, якi належать до компетенцiї наглядової ради. Винагорода - згiдно укладеного 
договору. Обіймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ «Нерухомість столиці» (місцезнахо-
дження: м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, 45). Стаж керівної роботи: 25 років. 
Обраний на посаду Члена Наглядової ради рішенням Установчих зборів ПАТ «Мультіплекс-
Холдинг» (Протокол №1). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадо-
ва особа емітента не має.

Ревізор акціонерного товариства - Фесенко Владислав Васильович; серія, номер, дата 
видачі та найменування органу, який видав паспорт: МТ, 244911, 06.07.2012, Московським 
РВ ХМУ УМВС України в Харківській області; 1976 року народження. Освіта: Вища. Стаж 
керівної роботи (років): 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: 
ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп», заступник директора. Повноваження 
та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства, «Положенням про Ревiзора». 
Здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства як планову, так i поза-
планову, бере участь в розслiдуваннi за фактом виявлених порушень, надає звiт про ре-
зультати перевiрок загальним зборам акцiонерiв. Винагорода - згiдно укладеного договору 
. Обрано на посаду ревізора рішенням Установчих зборів ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (Про-
токол №1). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емі-
тента не має. Стаж керівної роботи (років) – 6. Попередні посади: економіст, начальник 
управління корпоративних фінансів, начальник відділу адміністрування інвестиційних фон-
дів. Посадова особа займає посаду заступника директора у ТОВ «Компанія з управління 
активами «Капітал Груп» (04080, м.Київ, вул.Вікентія Хвойки, 18/14).

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв). 

Юридичні особи:
ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (ПВІФ НВЗТ «Нові будівельні тех-

нології») (код за ЄДРПОУ 32307531), місцезнаходження: вул. В.Хвойки, буд. 18/14, м. Київ, 
Україна, 04080. Засновнику/учаснику належить 0,042% від загальної кількості акцій (часток, 
паїв).

ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (ПВІФ НВЗТ «Капітал-рекорд») 
(код за ЄДРПОУ 32307531), місцезнаходження: вул. В.Хвойки, буд.18/14, м. Київ, Україна, 
04080. Засновнику/учаснику належить 58,14% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Фізичні особи:
Пугач Антон Валерійович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав 

паспорт паспорт: СН, 790204, 07.04.1998, Дарницький РУ ГУ МВС України в місті Києві. За-
сновнику/учаснику належить 2,093% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Еделев Сергій Гаврилович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який ви-
дав паспорт: МЕ, 941208, 03.07.2009, ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві. 
Засновнику/учаснику належить 0,517% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Трофименко Володимир Всеволодович; серія, номер, дата видачі та найменування ор-
гану, який видав паспорт: МЕ, 931100, 10.04.2009, ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС Укра-
їни в м. Києві. Засновнику/учаснику належить 39,105% від загальної кількості акцій (часток, 
паїв).

Синюк Наталія Петрівна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав 
паспорт: МЕ, 910411, 25.11.2008, Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві. Засновнику/
учаснику належить 0,103% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 26.04.2012 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

67/1/12, орган, що зареєстрував випуск - Національна комісія з цінних паперів та фондово-
го ринку, код цінного папера - UA4000140206, тип цінного папера – Акція проста бездоку-
ментарна іменна, форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні, номінальною 
вартістю 1 грн. у кількості 86000000 штук, загальною номінальною вартістю 86000000 грн., 
що складає 100% у статутному капіталі. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійсню-
ється торгівля цінними паперами емітента: акції ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» знаходятьсяв 
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обігу на внутрішнему ринку цінних паперв України та влючено до біржевого списку ПАТ 
«Київська міжнародна фондова біржа». Інформація про зовнішні ринки, на яких здійсню-
ється торгівля цінними паперами емітента: на звнішніх ринках торгвля цінними паперами 
ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу 
цінних паперів емітента на фондових біржах: 

Емітент не здійснював випусків акцій, процентних, дисконтних, іпотечних облігацій сер-
тифікатів ФОН та іпотечних сертифікатів, а також похідних цінних паперів. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 
у депозитарній системі України: Протягом 2012 року випадків зміни особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, не було. 

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 30.04.2012 року. Кворум зборів: 

99,34% до загальної кількості голосів. 30 квітня 2012 року відбулися річні загальні збори 
(Протокол №2 від 30.04.2012р.) Публічного акціонерного товариства «Мультіплекс-
Холдинг».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПАТ «Мультіплекс-Холдинг»: станом на 24 годину 24 квітня 2012 року. 

• Для участі у чергових Зборах зареєстровано 3 (три) акціонери, які в сукупності володі-
ють 85 430 480 (вісімдесят п’ятьма мільйонами чотириста тридцятьма тисячами чотириста 
вісімдесят) іменними акціями, що становить 99,34 % статутного капіталу Товариства.

• Збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь 
особи, які володіють не менш як 60 відсотками голосуючих акцій. Голосування з питань 
порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування за принципом одна акція – 
один голос, з використанням бюлетенів для голосування.

• Кворум по прийняттю питання кваліфікованою більшістю (3/4 голосів акціонерів + 1 
акція, які беруть участь у зборах) складає 64 072 861 акція (голос).

• Кворум по іншим питанням порядку денного (1/2 голосів акціонерів + 1 акція, які бе-
руть участь у зборах)складає 42 715 241 акція (голос).

Голосування з питань порядку денного проводиться з застосуванням бюлетенів для го-
лосування за принципом одна акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів То-

вариства. 2.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2011 рік. 3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. 4.Звіт та висно-
вки Ревізійної комісії за 2011 рік. 5.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 
2011 рік. 6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за під-
сумками роботи в 2011 році. 7.Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладен-
ня Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. 8.Уповноваження особи 
на підписання нової редакції Статуту. 9.Підтвердження повноважень посадових осіб. 10.Про 
затвердження значних правочинів. 

На Зборах були розглянуті всі питання порядку денного та з усіх питань прийняті відпо-
відні рішення.

7. Інформація про дивіденди 
Дивiденди за перiод попереднiй звiтному не виплачувались. Рішенням річних Загальних 

зборів акціонерів, які відбулися 30 квітня 2012 року (Протокол №2 від 30.04.2012р.), чистий 
прибуток Товариства у розмірі 683 тис.грн. розподілено на поповнення обігових коштів То-
вариства. 

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку 

емітента: ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» (код за ЄДРПОУ - 21647622), організаційно-
правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Місцезнаходження: вул. Чер-
воноармійська, буд. 84, кв.35, м. Київ, 03040. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 
№0439, що видана: Аудиторська Палата України 26.01.2001 року. Контактний телефон: (044 
)235-86-07, факс: (044 )235-86-07. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), 
якa надає аудиторськi послуги емiтенту. У відповідності до чинного законодавства України 
для перевірки та підтвердження фінансової звітності ТОВ «Мультіплекс-Холдинг» було 
укладено договір с незалежним аудитором - Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторською фірмою «Регістр» (Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудитор-
ської діяльності №0439 від 26.01.2001р. Рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3 термін дії 
свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності продовжено до 
04.11.2015р. (термін дії – 15.12. 2010р.). Свідоцтво ДКЦПФР №337 від 27.03.2007 року про 
внесення в реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські пере-
вірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (термін дії – 
до 04.11.2015р.).

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
За винятком впливу коригувань, які б могли бути необхідними в разі наявності факторів 

впливу на фінансову звітність, про які йдеться у попередньому параграфі, ТОВ «АФ «Ре-
гістр» підтверджує, що фінансова звітність, складена у рамках переходу ПАТ «Мультіплекс-
Холдинг» на МСФЗ, у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний 
капітал, Звіту про рух грошових коштів та відповідних Приміток до фінансової звітності, що 
містять порівняльну фінансову інформацію,стислий виклад суттєвих облікових політик та 
інші пояснення, у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає інформацію про фінансо-
вий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного 
капіталу станом на 31.12.2012 р. відповідно до застосованої концептуальної основи фінан-
сової звітності.

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

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
25.04.2013р.

Річна інформація розміщена на сторінці www.pjcmultiplex.com.ua 25.04.2013р.
10. Підпис

Генеральний директор Базильчук Анатолій Васильович підтверджує достовірність на-
веденої інформації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 
25.04.2013р.

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«НВО «чЕРВОНА ХВИлЯ»

1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Україна, 03680, м. Київ, вул. Боженка, 15
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 25203098
1.5. Міжміський код та телефон: 0442008946
1.6. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Серія А01 №371424
1.7. Дата державної реєстрації: 06.10.1997 р. 
1.8. Сторінка в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття інформа-

ції: 25203098.infosite.com.ua
2. Основні показник фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показник фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємни-

цтва (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2358 3016
Основні засоби (за залишковою вартістю) 261 504
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 391 244
Сумарна дебіторська заборгованість 1179 1908
Грошові кошти та їх еквіваленти 788 360
Власний капітал 2634 654
Статутний капітал 450 450
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2167 187
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 148 2362
Чистий прибуток (збиток) 1980 143
Вартість чистих активів 2634 654

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Органи управління: Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства, наглядова рада 

(1 член), правління (3 члени), ревізійна комісія – відсутня.
Посадові особи: 
Голова Правління - директор Ковальчук Дмитро Вікторович; без довіреності представляє 

всі інтереси підприємства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, встанов-
леної Статутом, здійснює керівництво поточною та оперативною діяльністю Товариства. Стаж 
керівної роботи:19 років. Ніякі інші посади не обіймає. 

Члени правління: Парцей О.М – головний бухгалтер, стаж роботи - 13 років, закінчила 
Київський національний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність «Фінанси». Організовує та 
несе відповідальність за стан та достовірність обліку та звітності. 

Козлова Н.Л. – аналітик проектів, економіст. 
Наглядова рада: Ахонін С.В. – голова наглядової ради. 

Ревізійна комісія: відсутня. 
Засновники: Фізичні особи в кількості 2 (двох) чоловік. 100%. 
4. Інформація про цінні папери емітента 
Вид цінних паперів: акції, форма випуску: іменні, форма існування: бездокументарна, 

тип: акції іменні прості; кількість: 2400 шт., розмір статутного капіталу – 450 000 грн. 
Розміщення: акції розміщено серед акціонерів Товариства, пойменованих в реєстрі акці-

онерів - фізичних осіб – 2400 (100% акцій). 
Лістинг: акції емітента в лістингу на фондових біржах у 2012 р. не знаходились. 
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України. Зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України, у звітному періоді не відбувалась. 

6. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори проведено 14.03.2013 р. (кворум зборів - 100%). 
7. Інформація про дивіденди: Рішення про виплату дивідендів за результатами періоду, 

що передував звітному, не приймалося. 
8. Інформація щодо аудиторського висновку. 
Аудиторську перевірку емітента здійснило Товариство з обмеженою відповідальністю «Ау-

диторська фірма «Кволіті Аудит» ( код за ЄДРПОУ 33304128, Свідоцтво про внесення до реє-
стру суб’єктів аудиторської діяльності №3509 згідно рішення АПУ від 17.12.2004 р., продовжено 
рішенням АПУ №209\4 до 24.12.2014 р. ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» внесено до 
реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансо-
вих установ, що здійснюють на ринку цінних паперів, згідно рішення ДКЦПФР №631 від 
21.05.2010 р. Місцезнаходження: м.Київ, вул. Фрунзе, 47; тел\факс: (044-585-32-53).

Аудитори вважають за можливе підтвердити, що надана інформація ПрАТ «НВО «Червона 
Хвиля» в усіх істотних аспектах свідчить про відповідність здійснюваної фінансово-господарської 
діяльності діючому законодавству України та Концептуальній основі підготовки та представлення 
фінансової звітності, передбаченій Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-
ність» від 16.07.1999 р. №996-ХІV, національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
П(С) БО, що базуються на Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку. 

Аудиторська фірма « Кволіті Аудит» за результатами перевірки. З урахуванням вищеви-
кладеного, висловлює умовно-позитивну думку щодо фінансової звітності ПрАТ «НВО «Чер-
вона Хвиля» станом на 31.12.2012 р., важає, що фінансові звіти підприємства справедливо і 
достовірно відображають фінансовий стан Підприємства станом на 31.12.2012 р., а також 
результат його діяльності за 2012 р. 

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 у загальнодоступній базі даних Комісії 
– 23.04.2013 р. 

10. Підпис 
Голова правління Приватного акціонерного товариства «НВО «Червона Хвиля» Ковальчук 

Д.В. підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що несе відповідальність 
згідно з законодавством.



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

274

Висновок незалежної фірми ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит Бюро» щодо 
повного пакету фінансових звітів призначається для управлінського персоналу 
ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» та для Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку. Предметом аудиторської перевірки були питання ві-
рогідності, повноти і відповідності статей фінансової звітності Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положенням (Стан-
дартам) бухгалтерського обліку в Україні.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
Найменування підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», Код ЄДРПОУ 33056212. Номер свідоцтва 
про реєстрацію та дата видачі свідоцтва - Серія АОО № 775792. Дата проведення 
державної реєстрації: 19.11.2004р. Місце проведення державної реєстрації: Дні-
провська районна у місті Києві державна адміністрація. Дата проведення держав-
ної перереєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб: 1 067 107 0003 001281 від 04.09.2007р. Відомості про місцезнаходження 
01133, м. Київ, вул. Кутузова,18/7. Телефон/ факс (044) 369-50-91, 286-52-70

Основні види діяльності за КВЕД: 66.12 – Посередництво за договорами по цін-
них паперах або товарах; 66.19 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансових 
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. Кількість засновників – 1. 
Кількість працівників – 7. Номер та дата видачі дозволів та ліцензій на здійснення 
діяльності Ліцензія серії АВ № 507128. Дата прийняття та номер рішення про видачу 
ліцензії: №1192 від 18.12.2009року. Строк дії ліцензії 23.12.2009р. -23.12.2014р.

Дата видачі ліцензії: 23.12.2009р. Ліцензія видана ДКЦПФР на професійну ді-
яльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: дилерська 
діяльність. Ліцензія серії АВ № 507127. Дата прийняття та номер рішення про ви-
дачу ліцензії: №1192 від 18.12.2009 року. Строк дії ліцензії 23.12.2009р. 
-23.12.2014р. Дата видачі ліцензії: 23.12.2009р.

Ліцензія видана ДКЦПФР на проведення професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність. Ліцензія 
серії АЕ № 185302. Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: №1073 
від 20.11.2012 року. Строк дії ліцензії з 20.11.2012р. – безстроковий Дата видачі 
ліцензії: 20.11.2012р.

Ліцензія видана НКЦПФР – діяльність з торгівлі цінними паперами: Діяльність 
з управління цінними паперами. Ліцензія серії АВ № 483502. Дата прийняття та 
номер рішення про видачу ліцензії: №582 від 30.07.2009року. Строк дії ліцензії 
30.07.2009р. -30.07.2014р. Дата видачі ліцензії: 30.07.2009р. Ліцензія видана 
ДКЦПФР – депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність зберігача цінних папе-
рів. Генеральний директор Ганюк Т.М. /Протокол загальних зборів учасників № 30 
від 25.06.2007 р. Банківські рахунки 26500001335384/980 в АТ «ОТП БАНК» в м. 
Києві МФО 300528. 26506010310688/980 в ПАТ «МІБ» в м. Києві, МФО 380582. 
26508601000219/980 в ПАТ «Промінвестбанк» в м. Києві МФО 300012.

ОсНОВНІ ВІДОМОсТІ ПРО АУДИТОРсЬКУ ФІРМУ. Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Аудиторська компанія «Аудит Бюро», Код ЄДРПОУ 32159015. Міс-
цезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 4А, оф.2 Реєстраційні дані: Пе-
черська районна м. Києві Державна адміністрація 20 серпня 2002 року. Номер та 
дата видачі Свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які 
надають аудиторські послуги Свідоцтво № 3027 видане рішенням Аудиторської 
палати України від 26 вересня 2002 року №113, чинне до 05.07.2017 року. Номер 
та дата видачі Свідоцтва Аудиторської палати України про відповідність системи 
контролю якості стандартам аудиту, нормам професійної етики аудиторів, законо-
давчим та нормативним вимогам, які регулюють аудиторську діяльність - Свідо-
цтво видане рішенням Аудиторської палати України від 26 квітня 2012 року № 
249/5. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане рішенням На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг - № 000673 від 17.08.2004 р. видане відповідно до розпорядження Держ-
фінпослуг від 17.08.2004 № 2059 термін дії якого подовжено розпорядженням На-
цкомфінпослуг № 328 від 21.06.2012 р. до 30 травня 2017 р. Номер та дата видачі 
Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, що здійсню-
ють діяльність на ринку цінних паперів, видане рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку - Серії АВ № 000133 видане рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.09.2012 р. термін дії 
Свідоцтва з 11.09.2012 р. до 05.07.2017 р. Керівник Недужко Людмила Вікторівна. 
Інформація про аудитора Муханова Маргарита Федорівна Сертифікат аудитора - 
Серії А №005158, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 
березня 2002 року №108, термін дії якого подовжено до 29 березня 2016 року. 
Реквізити та строк дії договору - Договір № 245 від 05.01.2013 р. на здійснення 
аудиторських послуг. Перевірка проводилась в період з 11.01.2013 р. по 22.01.2013 
р. Контактний телефон/факс (044) 369-50-91.

Бухгалтерський облік в ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 
комп'ютеризований, що підвищує якість ведення бухгалтерського та податкового 
обліку підприємства. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюєть-
ся у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансо-
ву звітність в Україні» №996-ХII від 16.07.1999 р. Бухгалтерський облік на підпри-

ємстві здійснюється відповідно до облікової політики підприємства та відповідає 
вимогам Національних положень (Стандартів) бухгалтерського обліку України. 
ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» податкову та статистичну звітність до 
органів статистики, ДПІ подає своєчасно. Дані, відображені у фінансовій звітності, 
відповідають даним бухгалтерського обліку, відповідні показники форм звітності, 
які взято до порівняння, відповідають один одному.

Елементами балансу, безпосередньо пов’язаними з визначенням фінансового 
стану підприємства та змін в ньому, є активи, зобов’язання та власний капітал.

Активи та зобов’язання згідно вимогам П(С)БО 2 не підлягали згортанню і від-
повідно відображались в активі та пасиві балансу.

Підсумок активу балансу станом на 31.12.2012 року становить 92 228, 0 тис. грн. 
і дорівнює сумі зобов’язань 84 170, 0 тис. грн. та власного капіталу 8 058, 0 тис. грн.

Облікова політика Товариства за 2012 рік. була незмінна.
Встановлено, що: Оцінка ступені закінчення операції по наданню послуг здій-

снюється шляхом виконання цієї роботи; при цьому в бухгалтерському обліку до-
ходи відображаються в звітному періоді після підписання акта виконаних робіт.

Використовуються норми та методи нарахування амортизації основних засо-
бів, передбачені податковим законодавством, обраний податковий метод.

Класифікація витрат проводиться згідно П(С)БО 16.
Власний капітал Товариства характеризується наступними даними: 1. Статут-

ний капітал – 7 000,0 тис. грн. 2. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 1 
058 тис. грн.

В И с Н О В О К
Наслідки аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ «бЮРО ІНВЕсТИЦІЙ-

НИХ ТЕХНОлОгІЙ» станом на 31.12.2012 р. підтверджують, що надана інформація 
дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів підприємства і 
відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України. Фінансова звіт-
ність складена на основі даних бухгалтерського обліку, достовірно відображає у 
суттєвих аспектах фактичний фінансовий стан підприємства на 31.12.2012 року.

КОДИ
Дата 2013.01.01

Підприємство ТОВ "БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ" за ЄДРПОУ 33056212
Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю

за КОПФг 240

Орган державного управління Не визначено за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Бiржовi операцiї з фондовими 
цiнностями

за КВЕД 66.12

середня кількість працівників 6
Одиниця виміру тис.грн.
Адреса 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

1. баланс
на 31.12.2012 p.

Форма N 1         Код за ДКУД 1801001

Актив
Код 

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
 залишкова вартість 010 0 0
 первісна вартість 011 0 0
 накопичена амортизація 012 (0) (0)
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
 залишкова вартість 030 0 0
 первісна вартість 031 0 0
 знос 032 (0) (0)
Довгострокові біологічні активи:
 справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
 первісна вартість 036 0 0
 накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

040 2674 2674

 інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості

055 0 0

 первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
 знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом i 080 2674 2674
ii. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1 10

ФІНАНсОВА ЗВІТНІсТЬ ТОВ «бЮРО ІНВЕсТИЦІЙНИХ ТЕХНОлОгІЙ» ЗА 2012 РІК



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

275

Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 чиста реалізаційна вартість 160 30399 36821
 первісна вартість 161 30399 36821
 резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
 за бюджетом 170 0 30
 за виданими авансами 180 0 0
 з нарахованих доходів 190 0 0
 із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 25426 31144
Поточні фінансові інвестиції 220 36910 21398
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 в національній валюті 230 6213 151
 у тому числі в касі 231 12 62
 в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом ii 260 98949 89554
iii. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
баланс 280 101623 92228

Пасив
Код 

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Власний капітал
Статутний капітал 300 7000 7000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 10106 1058
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Накопичена курсова різниця 375 (0) (0)
Усього а розділом i 380 17106 8058
Частка меншості 385 0 0
ii. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у 
страхових резерва

416 (0) (0)

Вписуваний рядок 417 0 0
Вписуваний рядок 418 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом ii 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом ІІІ 480 0 0
iV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 23450 23450
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 18301 11896
Поточні зобов’язання за розрахунками:
 з одержаних авансів 540 0 0
 з бюджетом 550 1 0
 з позабюджетних платежів 560 0 0
 зі страхування 570 2 4
 з оплати праці 580 11 24
 з учасниками 590 0 0
 із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу

605 0 0

Інші поточні зобовязання 610 42752 48796
Усього за розділом iV 620 84517 84170
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
баланс 640 101623 92228

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим цен-
тральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0.
Примітки: д/н

Звіт про фінансові результати
за 2012 р.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N 2               Код за ДКУД 1801003

стаття
Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

010 42775 531113

Податок на додану вартість 015 (0) (0)
Акцизний збір 020 (0) (0)

025 (0) (0)
Інші вирахування з доходу 030 (0) (0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

035 42775 531113

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

040 (51691) (535545)

Валовий прибуток:
прибуток

050 0 0

 збиток 055 (8916) (4432)
Інші операційні доходи 060 6911 12
 у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 
у наслідок сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 (293) (628)
Витрати на збут 080 (0) (0)
Інші операційні витрати 090 (6949) (177)
 у т.ч. витрати від первісного визнання 
біологічних активів сільськогосподарської продукції, 
одержаних у наслідок сільськогосподарської 
діяльності

091 (0) (0)

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток

100 0 0

 збиток 105 (9247) (5225)
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 351 301
Інші доходи(1) 130 8 0
Фінансові витрати 140 (0) (0)
Втрати від участі в капіталі 150 (0) (0)
Інші витрати 160 (57) (3614)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті

165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:
прибуток

170 0 0

 збиток 175 (8945) (8538)
 у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок припинення діяльності

176 0 0

 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або 
збиток від переоцінки необоротних активів 
та групи вибуття у наслідок припинення 
діяльності

177 (0) (0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (103) (9)
Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності

185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток

190 0 0

 збиток 195 (9048) (8547)
Надзвичайні:
доходи

200 0 0

 витрати 205 (0) (0)
Податки з надзвичайного прибутку 210 (0) (0)
Частка меншості 215 (0) (0)
чистий:
прибуток

220 0 0

 збиток 225 (9048) (8547)
Забезпечення матеріального заохочення 226 (0) (0)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 1 0
Витрати на оплату праці 240 154 114
Відрахування на соціальні заходи 250 57 44
Амортизація 260 0 0
Інші операційні витрати 270 327 638
Разом 280 539 796

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих 
акцій

300 0 0

Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій

310 0 0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

320 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

330 0 0

Дивіденди на одну просту акцію (грн.) 340 0 0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0.
Примітки: д/н

Керівник      ганюк Т.М. 
головний бухгалтер    Рацідло Ю.В.
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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
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 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
 49. ПАТ БУДІНВЕСТ 4 63
 50. ПрАТ БУДПЛАСТИК 260
 51. ТОВ БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 274
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1.6. Електронна поштова адреса: lifinets@konti.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.konti.com/ua/media/news
1.8. Вид особливої інформації.

2. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
прийняття
рішення

Зміни 
(призначено 

або 
звільнено)

Посада
Прізвище, 

ім’я, по 
батькові

Паспортні дані 
фізичної особи 

Володіє 
часткою в 
статутному 

капіталі 
емітента (у %)

07.03.2013 Звільнено 
23.04.2013 

Генеральний 
директор 

Логвінов 
Олег 

Миколайо-
вич 

фізична особа не 
надала згоду на 
розкриття своїх 

паспортних даних

0,00% 

07.03.2013 Призначено 
24.04.2013 

Генеральний 
директор 

Родіонов 
Андрій 

Володими-
рович

фізична особа не 
надала згоду на 
розкриття своїх 

паспортних даних

0,00%

Додаткова інформація щодо рішення, що стосується зміни складу посадових осіб:
Додатково до інформації розміщеної 11.03.2013 року у стрічці новин та опублікованої в 

Відомостях НКЦПФР № 48(1552) від 12.03.2013 р. щодо прийняття рішення 07.03.2013 року 

загальними зборами акціонерів з датою проведення 06.03.2013 року з оголошеною перервою 
до 07.03.2013 року (протокол № 35 складений 07.03.2013 року) про заміну Генерального ди-
ректора Логвінова О.М. шляхом задоволення поданої ним заяви на дострокове припинення 
його повноважень за згодою сторін повідомляємо наступне. 23.04.2013 р. Логвінова Олега 
Миколайовича звільнено з займаної посади за згодою сторін, а 24.04.2013 р. на посаду Гене-
рального директора АТ «ВО «КОНТІ» прийнято Родіонова Андрія Володимировича строком з 
24.04.2013 р. по 03.04.2014 р. з укладенням контракту як особливої форми трудового дого-
вору для нерезидента України. 

Логвінов О.М. перебував на посаді Генерального директора АТ «ВО «КОНТІ» протягом 8 
років 7 місяців років (з 09.09.2004 по 23.04.2013 р.). Родіонов А.В. непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Заборони займати певні посади та/або займатись пев-
ною діяльністю немає. Родіонов А.В. не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Додаткова інформація по Родіонову А.В.: В період з 1993 р. по 1997 р. працював в  
АОЗТ «Золотой Стандарт» на посаді менеджера. В період з 1997 р. по 1999 р. працював в 
ДГФ «ИНПРЕДКАДРЫ» на посаді менеджера. З 1999 р. по 2000 р. працював на посаді ме-
неджера в ООО «САННИ КЕЙК БЕЙКИНГ ЛИМИТЕД». З 2000 р. по 2001 р. працював в Мос-
ковському представництві компании «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс (Кипр) Лимитед» 
на посаді консультанта. З 2001 р. по 2002 р. працював в ЗАО «Кондитерское объединение 
«Сладко» заступником генерального директора з продажів. В 2003 р. працював директо-
ром з продажів в ООО «Частная пивоварня ТИНЬКОФФ», ООО «Менеджмент-Тинькофф», 
ООО «Менеджмент-Т». З 2004 р. по 2007 р. працював в ООО «Продо Менеджмент» на по-
саді директора департамента продаж і логістики. В 2007 р. працював в ООО «Традиции Ка-
чества» на посаді Головний керуючий директор та в ООО «Традиции Качества» на посаді 
Генеральний директор. В 2008 р. працював в ООО «Металлоинвест-Сталь» на посаді  
директор по забезпеченню та в ООО Управляющая компания «Металлоинвест» на посаді 
керуючий директор. З 2008 р. по 2010 р. працював в ООО «Продо Менеджмент» на посаді 
Директор з продажів та логістики та в ООО «Продо Менеджмент» на посаді заступник гене-
рального директора з продажів. З 2010 р. по 2013 р. в ООО «Фирменный Торговый Дом 
Царицыно» на посаді Директор. 

3. Підпис 
Генеральний директор А.В. Родіонов підтверджує достовірність інформації, що міститься 

у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

Загальні відомості1. 

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ЗОлОТИЙ КАРАВАЙ»

Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ емітента: 34774998
Місцезнаходження емітента: Україна, м. Житомир, вул. Радонова, 11
Міжміський код, телефон та факс емітента: (0412) 48-78-78
Електронна поштова адреса емітента: zolotij_karavaj@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: http://www.bread.zt.ua/refers.htm 
Вид особливої інформації: відомості про зміну у складі посадових осіб емітента

Текст повідомлення2. 

Рішенням загальних зборів акціонерів, протокол № 1 від 22.04.2013р., обрано членом 
Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Золотий каравай» Тюваєва Сергія 
Миколайовича (паспорт АЕ № 705439, вид. Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпро-
петровській обл. 13.08.1997р.) строком до кінця терміну повноважень діючого складу На-
глядової ради, частка якою володіє в статутному капіталі емітента 9,7778 %. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років Тюваєв 
С.М. займав посади: з 22.09.2008р. по 16.04.2009р. заступника директора з матеріально-
технічного забезпечення ТОВ «Хлібозавод № 10», з 21.04.2009р. по 28.12.2009р. генераль-
ного директора ЗАТ «Золотий каравай», з 11.05.2010р. по 09.07.2012р. директора з 
матеріально-технічного постачання ТОВ «Придніпровська аграрна група», з 10.07.12р. по 
даний час займає посаду заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ПП 
«РЕГІОН-СІЛЬГОСПРЕСУРС».

Підпис3. 
Генеральний директор Олешкевич В.В. підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

сЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУблІКОВАНІ:
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 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 К

ОЛОНА №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
 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 ПІДПРИЄМСТВО "ВНІПІТРАНСГАЗ" 222
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 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
 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
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 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 МАТЕРІАЛЬНО 

ТЕХНІЧНОГО І СЕРВІСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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
 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 АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 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

сЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУблІКОВАНІ:
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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 № 0125380/2
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) 499-19-16
 (067) 900-69-48

   
  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) 586-43-94

Державне підприємство "Інформаційно-видавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"


