
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнфОРМАцІйнІ ПОВІДОМЛЕннЯ тА нОВини нКцПфР

нКцПфР повідомляє про дематеріалізацію
Департамент корпоративного управління та корпоративних фінан-

сів відповідно до вимог п.7 Положення про порядок реєстрації ви-
пуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних 
підприємств у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого 
рішенням Державної комісії цінних паперів та фондового ринку 
11.04.2000 року №39, зареєстровано випуск акцій, надає інформацію 
щодо свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, виданого ПАт «ДЕР
ЖАВнА АКцІОнЕРнА КОМПАнІЯ «АВтОМОБІЛЬнІ ДОРОГи УКРАЇни» 
(код за ЄДРПОУ: 31899285, 03150, місто Київ, вулиця Горького, 51) на 
загальну суму один мільярд двісті шістдесят шість мільйонів сто со-
рок тисяч шістсот дев’яносто вісім гривень дев’яносто копійок; номі-
нальною вартістю дев’ятсот дев’яносто чотири гривні сімдесят копі-
йок; у кількості один мільйон двісті сімдесят дві тисячі вісімсот 
вісімдесят сім штук. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за 
№  42/1/2013 від 9 квітня 2013року. 

нКцПфР  
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту 
спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних ін-
весторів, відповідно до пункту 4 розділу І Положення про порядок 
скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвес-
тиційного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 30.05.2005 № 249, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 22.06.2005 за № 675/10955 (із 
змінами), та наданих документів Публічним акціонерним товариством 
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвести-
ційний фонд «фінансові інновації» (65005, м. Одеса, вул. Михайлів-
ська, буд.44, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33659832, реєстрацій-
ний код за ЄДРІСІ: 133329) на скасування реєстрації випуску акцій, у 

зв’язку з його ліквідацією скасовано реєстрацію випуску акцій Пу-
блічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований 
венчурний корпоративний інвестиційний фонд «фінансові інновації» 
на загальну суму 132 262 977 (сто тридцять два мільйони двісті шістде-
сят дві тисячі дев’ятсот сімдесят сім) гривень, у кількості 132 262 977 
(сто тридцять два мільйони двісті шістдесят дві тисячі дев’ятсот сім-
десят сім) штук номінальною вартістю 1 (одна) гривня. Скасовано 
реєстрацію проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товари-
ства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний ін-
вестиційний фонд «фінансові інновації», що зареєстрований 
12.11.2007 року Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Публічно-
го акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчур-
ний корпоративний інвестиційний фонд «фінансові інновації» №1849 
від 17.09.2010 року, що видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку – розпорядження № 0058  СІ від 22 квітня 
2013  року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комі-

сії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту 
спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвес-
торів, відповідно до пункту 4 розділу І Положення про порядок скасу-
вання реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестицій-
ного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 30.05.2005 № 249, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 22.06.2005 за № 675/10955 (із змінами), 
та наданих документів Публічним акціонерним товариством «Закри-
тий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний 
фонд «Український фінансовий альянс» (03127, м. Київ, пр-кт 40-річ-
чя Жовтня, 100/2, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32155403, реє-
страційний код за ЄДРІСІ: 133002) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з його ліквідацією скасовано реєстрацію випуску акцій 
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований 
венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Український фінансо-
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РОЗ КРит тЯ Ін фОР МА цІЇ нА фОн ДО ВО МУ Рин КУ

№79 (1583) 24.04.2013 р.
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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»



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 24 квітня 2013 р. 
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вий альянс» на загальну суму 1 000 000 (один мільйон) гривень, у 
кількості 4 000 000 (чотири мільйони) штук, номінальною вартістю 25 
(двадцять п’ять) копійок. Скасовано реєстрацію проспекту емісії акцій 
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований 
венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Український фінансо-
вий альянс», що зареєстрований 31.03.2010 року Державною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «За-
критий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний 
фонд «Український фінансовий альянс» №1689 від 31.03.2010 року, 
що видане Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку  – розпорядження № 0059  СІ від 22 квітня 2013 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комі-

сії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбаського тери-
торіального управління, на підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 року 
№249 «Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» та відповідно до п.п 3.2 
п.3 розділу ІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулю-
вання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Комісії від 30.12.1998 №222 (у редакції рішення Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2005 №398, із змінами), 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «КРЕМІНСЬКИЙ ЗАВОД «РИТМ» (код за ЄДРПОУ: 02969099) 
у зв’язку з реорганізацією в товариство з обмеженою відповідальністю 
(92900, Луганська область, м. Кремінна, вул. Вокзальна, буд. 2; код за 
ЄДРПОУ: 02969099) у зв’язку з його реорганізацією в товариство з об-
меженою відповідальністю. Анульовано свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМІН-
СЬКИЙ ЗАВОД «РИТМ» №15/12/1/10 від 19 травня 2010 року, яке було 
видане Луганським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку - розпорядження № 7ДО1СА від 
19.04.2013 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комі-

сії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Західного терито-
ріального управління Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, на підставі пункту 4 рішення Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 19.07.2007р. №1611 «Про делегування 
повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін 
до проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, ре-
єстрації випусків облігацій підприємств, звітів про результати розмі-
щення облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій під-
приємств територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку», пункту 4 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012р. №249 «Про надан-
ня повноважень уповноваженої особи Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» та підпункту 3.2. пункту 3 розділу ІІ «По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв 
про реєстрацію випусків акцій», затвердженого рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.1998р. №222, у 
редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 14.07.2005р. №398, скасовано реєстрацію випуску акцій При-
ватного акціонерного товариства «Луцьке ремонтно-транспортне під-
приємство» (45607, Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонина, 
вул. Луцька,8 , код ЄДРПОУ: 03569189) у зв’язку з ліквідацією акціо-
нерного товариства на підставі рішення господарського суду - розпо
рядження №17ЗХ2СА від 22.04.2013 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, директора Центрального 
територіального департаменту, на підставі рішення Комісії від 
07.02.12 №249, на підставі пункту 4 рішення Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 19.07.2007 №1611 «Про делегу-

вання повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів емісій, 
змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення ак-
цій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів про результати 
розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та обліга-
цій підприємств територіальним управлінням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку», пункту 3.2 глави 3 розділу ІIІ По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв 
про реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98 №222 (із 
змінами та доповненнями), скасовано реєстрацію випусків акцій 
ЗАт  «Рославичі» (08681, Київська обл., Васильківський р-н, с. Рос-
лавичі, вул. Польова, 43-А, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
30441640) у зв’язку з реорганізацією акціонерного товариства. Ану-
льовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №73/10/1/2002 від 
12 березня 2002 року, видане Управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області – розпо
рядження №29цДСА від 19 квітня 2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комі-

сії з цінних паперів та фондового ринку, директора Центрального те-
риторіального департаменту, на підставі рішення Комісії від 07.02.12 
№249, на підставі пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 19.07.2007 №1611 «Про делегування повно-
важень з реєстрації випусків акцій, проспектів емісій, змін до проспек-
тів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації ви-
пусків облігацій підприємств, звітів про результати розміщення 
облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій підпри-
ємств територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку», пункту 3.2 глави 3 розділу ІI Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 30.12.98 №222 (із змінами та доповне-
ннями), скасовано реєстрацію випусків акцій ЗАт «Європа Союз» 
(07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 1, ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ: 31785808) у зв’язку з ліквідацією акціонерного 
товариства. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 
03  січня 2003 року №1/10/1/2003, видане Управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській об-
ласті – розпорядження №30цДСА від 19 квітня 2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку, директора Центрального терито-
ріального департаменту, на підставі рішення Комісії від 07.02.12 №249, 
на підставі пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 19.07.2007 №1611 «Про делегування повноважень з 
реєстрації випусків акцій, проспектів емісій, змін до проспектів емісії 
акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації випусків об-
лігацій підприємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасу-
вання реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», пункту 1.2 глави 1 Розділу IIІ Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, 
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 30.12.98 №222 (у редакції рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 29.08.08 №956), зупинено обіг 
акцій ПрАт «Ямпільський маслосирзавод» (24500, Вінницька обл., 
м.  Ямпіль, вул. Гоголя, 169, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00444582)  – 
розпорядження №28цДЗ від 22 квітня 2013 року.

23.04. 2013 р. 
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу нКцПфР обов’язкове.
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«УКРАЇнСЬКий ІннОВАцІйний БАнК» 

1.2. Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження 04053, м. Київ вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05839888 
1.5. Міжміський код та телефон (044)-247-20-07
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія А 01 № 768627
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 02.10.1991 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття 

інформації WWW.UKRINBANK.COM
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності банка. 
(тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний 2012р. Попередній 2011р.

Усього активів 4 920 567 3 926 159 
Грошові кошти та їх еквіваленти 364 067 139 566 
Кошти в інших банках 806 704 674 655 
Кредити та заборгованість клієнтів 3 087 285 2 542 746 
Усього зобов’язань 4 370 420 3 405 591 
Кошти банків 850 395 1 137 835 
Кошти клієнтів 3 388 198 2 140 028 
Усього власного капіталу та частка меншості 550 147 520 568 
Статутний капітал 305 000 305 000 
Чистий прибуток/(збиток) 29 579 1 558 
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

0 0

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
3.1 Інформація про посадових осіб емітента.
Голова Наглядової ради  Кулачек Юрій Миколайович
Член Наглядової ради  Сорочинський Олександр Миколайович
Член Наглядової ради  Зайчук Ігор Петрович 
Член Наглядової ради  Кузьменко Дмитро Олександрович
Член Наглядової ради  Морозов Олексій Вадимович
Член Наглядової ради  Хачатрян Мартуні Мартунійович
Голова Ревізійної комісії  Коляда Віктор Володимирович
член Ревізійної комісії  Ковальчук Віктор Петрович
член Ревізійної комісії  Мітченко Олена Сергіївна
Голова Правління Клименко  Володимир Олександрович
Перший заступник Голови Правління  Корчинська Світлана Анатоліївна
Заступник Голови Правління   Новиков Денис Анатолійович
Заступник Голови Правління – 
директор Фінансового департаменту  Вівчар Марія Петрівна
Заступник Голови Правління   Петруньок Олександр Васильович
Заступник Голови Правління – 
директор Правового департаменту  Щадко Марат Валерійович
Заступник Голови Правління –
директор Департаменту безпеки   Зборовський Сергій Борисович
Головний бухгалтер, член Правління  Батич Галина Никифорівна
Казначей, член Правління   Бронін Олег Володимирович
Радник Голови Правління, член Правління  Жуков Андрій Якович
3.2 Інформація про засновників емітента.
Засновниками ПАТ «Укрінбанк» є: Київське виробниче об’єднання полімерного машино-

будування «Більшовик», Інститут надтвердих матеріалів Академії наук України, Трест по мон-
тажу металевих і збірних залізобетонних конструкцій «Центростальконструкція», Українська 
державна корпорація «Укрбуд», Українська Рада товариства винахідників і раціоналізаторів.

4. Інформація про цінні папери акцій емітента
Свідоцтво про реєстрацію випуску №135/1/11, дата реєстрації випуску 10.03.2011, орган, 

що зареєстрував випуск цП: ДКцПфР, тип цП: прості, форма існування та форма випуску: 
бездокументарна, іменна, номінальна вартість: 0,01 (грн.), кількість акцій: 30 500 000 000 
(штук), загальна номінальна вартість 305 000 000,00 (грн.)

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

Протягом звітного року змін не було.
6. Інформація про загальні збори:
 10 квітня 2012 року чергові загальні збори акціонерів  проведено.
7. Інформація про дивіденди

Протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
8.1 Висновок незалежних аудиторів
Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандар-

тів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стан дарти ау-
диту, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо 
фінансової звітності» та нормативно-правових актів Національного банку України, в тому числі 
«Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», затвер-
дженої Постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 року № 373.

Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання ін-
формації про фінансову звітність згідно з МСФЗ, які вимагають правдивого розкриття і по-
дання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, 
порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. 

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фі-
нансовий стан Пат «УКРІНБАНК» станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати і 
рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності.

Бухгалтерський облік Банку адекватно відображає інформацію про банківські операції, 
до яких відносять розрахункові, кредитні, депозитні та інші, і з яких складається господар-
ська діяльність Банку, що дає змогу користувачам одержувати дані, потрібні для аналізу й 
оцінювання стану та ефективності діяльності Банку.

Не висловлюючи умовно-позитивну думку, ми звертаємо увагу на підвищені в Банку кре-
дитний ризик та ризик ліквідності.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення 
наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та ін-
шою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність 
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову 
звітность» була проведена ПЕРЕВІРКА ЗВІТА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ на НАЯВ-
НІСТЬ та ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ у звіті.

Особлива інформація емітента цінних паперів за 2012 відповідно до вимог «Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 
19.12.2006 року № 1591, та ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 
23.02.2006 № 3480-VI

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, 
що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на 
фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і 
визнаються частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ри-
нок» своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності. 

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того,що фінансова звіт-
ність була суттєво викривлення у зв’язку з інформацію,що розкривається емітентом цінних 
паперів та подається до Комісії.

8.2 Основні відомості про аудиторську фірму:
назва аудиторської фірми ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « АУДИ-

ТОРСЬКА ФІРМА « УКРВОСТОКАУДИТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 19348835
Юридична адреса 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 74, оф. 214
місцезнаходження юридичної особи 83017 м. Донецьк бульвар Шевченко,буд 31
5 поверх ; 38 (0622) 97-13-01 ;38 (062) 333-38-83
номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати 

Аудиторську діяльність 
Свідоцтво № 0025 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р. термін дії: до 

04.11.2015 р.
номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити 

аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів Сві-
доцтво серії АА №000082, видане Державною комісією 

з цінних паперів та фондового ринку 02.01.2005 р., термін дії: до 23.12.2017 р.
24 березня 2013 р. Сочинська Г.В . 
Генеральний директор ТОВ «АФ «Укрвостокаудит» сертифікат серії А № 000039, виданий рі-

шенням Аудиторської палати України № 61 від 18.12.1997 року, дію сертифікату продовжено рішен-
ням Аудиторської палати до 23.12.2017 р. сертифікат серії Б № 0066, виданий рішенням Аудитор-
ської палати України № 186/1від 31.01.2008 року, дію сертифікату продовжено до 31.01.2018 р.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних нКцПфР

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних НКЦПФР - 29.04.2013.

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

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КУРДЮМIВСЬКий ЗАВОД КиСЛОтОтРиВКиХ 

ВиРОБIВ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості:1.1.Повне найменування емітента:ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВА
РиСтВО «КУРДЮМIВСЬКий ЗАВОД КиСЛОтОтРиВКиХ ВиРОБIВ»;1.2.Організаційно-правова 
форма емітента- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;1.3.Ідентифікаційний код за  
ЄДРПОУ емітента-00293545; 1.4.Місцезнаходження емітента-83009, м.Донецьк, 
Новоросiйська, 7; 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента-(0627) 494042, (0627) 
494022; 1.6.Електронна поштова адреса емітента-law@kislotoupor.dn.ua;1.7.Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації-

kzki.at.ua;1.8.Вид особливої інформації-Рішення емітента про утворення, припинення його 
філій, представництв.2.текст повідомлення:22.04.2013р. за рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ«КУРДЮМIВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБIВ»(протокол вiд 
22.04.2013р.) з недоцiльнiстю подальшого утримання та у зв’язку iз закiнченням проведен-
ня робiт що виконувалися, прийнято рiшення закрити (лiквiдувати (припинити)) фiлiю - 
Волноваська фiлiя ВАТ«Курдюмiвський завод кислототривких виробiв»(на цей час 
ПрАТ),код за ЄДРПОУ фiлiї-36381598,мiсцезнаходження: 85760,Донецька область, Волно-
васький район,селище Передове,вулиця Зелена,будинок 9,функцiї що виконувалися 
фiлiєю:дiяльнiсть у сферi геологiї та геологорозвiдуваннi, добування глини та каолiну тоб-
то пошук(розвiдка) корисних копалин для власного виробництва,з подальшим їх 
геологiчним вивченням та розробкою,форма власностi приватна.3.Підпис:Генеральний ди
ректор Махров Борис Олександрович підтверджує достовірність інформації, що міститься 
у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне товариство «Харкiвська 
автобаза № 2». 1.2. Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство. 1.3. Міс-
цезнаходження емітента - Україна Харківська обл. 61105 м. Харкiв проспект 
П»ятдесятирiччя СРСР, буд. 147. 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 
01268414. 1.5. Міжміський код та телефон – (57)2972198. 1.6. Серія і номер свідоцтва 
про державну реєстрацію емітента - ААБ №922651. 1.7. Дата державної реєстрації - 
01.10.1996. 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації - http://avtobaza.kharkov.ua/ua/corpinfo/reports

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

звітний попередній
Усього активів 4202 3594
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1747 2060
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 102 132
Сумарна дебіторська заборгованість 2269 1266
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 44
Власний капітал 787 435
Статутний капітал 237 237
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 426 74
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 3415 3159
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,208 -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1695075 1695075
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Вартість чистих активів 787 435

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління емітента є : Загальні збори акціонерів, Правління – 5 осіб, 

Наглядова рада – 5 осіб, Ревізійна комісія – 3 особи.
Посадові особи емітента: Голова Правлiння - Пелипенко Олексiй Васильович; Голо-

вний бухгалтер(входить до складу Правління), член Правлiння - Пазднiкова Тетяна 
Анатолiївна; Член Правлiння - Гармаш Олексiй Олександрович; Член Правлiння - Кова-
ленко Микола Iванович; Член Правлiння - Москаленко Вiталiй Iллiч; Голова Наглядової 
ради - Харченко Олександр Михайлович; Член Наглядової ради - Кривошея Вiктор Пе-
трович; Член Наглядової ради - Сiухiн Костянтин Iванович; Член Наглядової ради - Ко-
ленбетов Юрiй Iванович; Член Наглядової ради - Джамалова Ольга Петрiвна; Голова 
Ревiзiйної комiсiї - Коханська Олена Василiвна; Член Ревiзiйної комiсiї - Арутюнов 
Валерiй Ашотович; Член Ревiзiйної комiсiї - Клименко Олександр Федорович.

Засновники емітента: Засновниками є працiвники пiдприємства «Харкiвська авто-
база №2», окремi вiдомостi про володiння, засновниками акцiями товариства вiдсутнi.

4. Інформація про цінні папери емітента
1. Акція проста бездокументарна іменна. Кількість - 1 695 075 шт. Усі акції повністю 

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

змінена в зв’язку з дематеріалізацією випуску акцій. Облік прав власності веде Публіч-
не акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ 30370711) та зберігачі відповідно до чинного законодавства. Договір розі-
рвано з реєстратором ТОВ «ТПФР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23920921). Дата 
прийняття рішення про передачу ведення реєстру 16.09.2011р., орган, що прийняв рі-
шення – загальні збори акціонерів. Дата і номер розірваного договору № 317-р від 
07.01.2008р. та дата і номер укладеного договору: 22.12.2011 р. № Е-4445, дата і номер 
акта прийому-передачі: № б/н від 19.03.2012р. , сторони акта прийому-передачі систе-
ми реєстру: АТ «Харківська автобаза №2» та ПАТ «НДУ».

6. Інформація про загальні збори
27.04.2012 проведено чергові загальні збори.
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів 

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

мiсцезнаходження Україна, м. Харкiв, пров. Короленко 10 кв.4, тел. (057) 731-18-90, 
свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4324 видане 
Аудиторською Палатою України 26 листопада 2009р. ВИСНОВОК: На думку аудитора, за 
виключенням впливу на фінансову звітність факторів, викладених у повному тексті 
аудиторського висновку, фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що за-
кінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концепту-
альної основи спеціального призначення, включаючи припущення управлінського пер-
соналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових 
політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал під-
готує 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 в загальнодоступній інформацій-
ній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів – 23.04.2013р.

Річна інформація опублікована на сторінці http://avtobaza.kharkov.ua/ua/corpinfo/
reports- 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. Голова Правлiння  Пелипенко О.В.

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ХАРКIВСЬКА АВтОБАЗА № 2»

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«УКРАЇнСЬКI РАДIОСиСтЕМи» 

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

м. Київ  22 квітня 2013 року
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКI 
РАДIОСИСТЕМИ» 

2. Місцезнаходження емітента: вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6, м. Київ, 
Україна, 04080

3. Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ емітента:

23151188

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

http://www.beeline.ua

Генеральний директор
ПрАт «Українські радіосистеми»  А.Г.Міліневський

ПІДПРиЄМСтВО З ІнОЗЕМниМи 
ІнВЕСтицІЯМи У фОРМІ ЗАКРитОГО 

АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА «ЗАПОРІЗЬКий 
ЗАЛІЗОРУДний КОМБІнАт»

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Підприємство з іноземними 
інвестиціями у формі закритого акціо
нерного товариства «Запорізький 
залізорудний комбінат» 

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

00191218

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

www.zgrk.com.ua
http://stockmarket.gov.ua/

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «АГРОСПЕцМОнтАЖ»
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

 «Агроспецмонтаж»

2. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента:

00910953

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

http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-
agrospetcmontazh;
http://stockmarket.gov.ua

Голова правлiння  Попович Степан Леонович 23.04.2013р.
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Річна інформація
 Публічного акціонерного товариства

«Обухiвський Райагротехсервiс» за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Обухiвський 
райагротехсервiс»

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 08700, Київська, Обухiвський, м.Обухiв, Будьоно-

го, б.35
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00904575
1.5. Міжміський код та телефон: (04572) 5-12-73
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АО1 №560855
1.7. Дата державної реєстрації: 31.05.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://00904575.smida.gov.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб'єкта малого підпри

ємництва (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 13046,70 13302,50
Основні засоби (за залишковою вартістю) 381,50 449,10
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 7799,30 7978,20
Сумарна дебіторська заборгованість 4535,10 4532,80
Грошові кошти та їх еквіваленти 27,40 34,70
Власний капітал 5226,40 5439,80
Статутний капітал 2000,00 2000,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1161,50 1374,90
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 7805,80 7858,00
Чистий прибуток (збиток) -213,40 0,00
Вартість чистих активів 5226,40 5439,80

Згідно п.7 Листа Національного Банку України, Міністерства Фінансів України, Дер-
жавної служби статистики України від 07.12.2011 р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-
06-5/30523, N 04/4-07/702, у разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012р., у фінан-
совій звітності за звітні періоди 2012 року не наводиться порівняльна інформація за 
2011 рік (крім балансу).

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління є: загальні збори, наглядова рада, правління. Контроль за 

фінансово-господарською діяльністю товариства здійснює ревізійна комісія. 
Посадові особи: Голова правління - Ворона Олександр Іванович; член правлiння - 

Ткаченко Андрій Вікторович; член правлiння, головний бухгалтер - Лисенко Галина 
Iванiвна; голова наглядової ради - Годзенко В'ячеслав Віталійович; член наглядової 
ради - Гержан Микола Васильович; член наглядової ради - Щербатюк Надія Гаврилівна; 
голова ревiзiйної комiсiї - Бузмакова Наталія Василівна. Повноваження посадолвих 
осіб визначаються Статутом товариства та чинним законодавством.

Засновником емітента є Регіональне відділення ФДМУ по Київській обл.
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції. Дата реєстрації випуску: 27.12.2010. Номер свідоцтва про реєстрацію випус-

ку: 798/10/1/10. Найменування органу, що зареєстрував випуск: Територіальне управ-
ління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській 
області. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA 1012601001. Тип цінного папера: 
прості. Форма існування та форма випуску: Бездокументарні іменні.Номінальна вар-
тість (грн.): 0,25. Кількість акцій (штук): 8000000. Загальна номінальна вартість (грн.): 
2000000,00. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. Протягом звiтного 
року цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених та зовнiшнiх ринках не 
розмiщувались. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових бір-
жах не було. Додаткова емісія акцій не здійснювалась.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емі
тента у депозитарній системі України. Змін особи, яка веде облік прав власності на 
цінні папери емітента у депозитарній системі України, протягом звітного періоду не 
було.

6. Інформація про загальні збори. Протягом звітного пріоду відбулись чергові за-
гальні збори акціонерів товариства 24.04.2012р.

7. Інформація про дивіденди. Дивіденди за результатами звітного періоду та періо-
ду, що передував звітному не нараховувались та не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності за 2012 рік Публічного акціонерного товариства «Обухів-

ський Райагротехсервіс» 
Основні відомості про емітента
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Обухівський Райагротех-

сервіс»
Ідентифікаційний код: 00904575
Юридична адреса : Київська обл., м. Обухів, вул. Будьонного, 35
Державна реєстрація: Дата проведення державної реєстрації - 31.05.1996 р., номер 

запису про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру 

№ 1 342 105 0011 000599, державну реєстрацію проведено Обухівською районною дер-
жавною адміністрацією Київської області

Основні види діяльності:77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів. 49.41 Ван-
тажний автомобільний транспорт.68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого майна. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. 46.73 Опто-
ва торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнан-
ням. 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами.

ВИСНОВОК (ЗВІТ) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЕМІТЕНТА
Ми провели аудит попередньої, складеної на основі вимог Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (далі - МСФЗ), фінансової звітності Публічного акціонерного това-
риства «Обухівський Райагротехсервіс» (далі - Компанія), що додається, яка включає 
баланс (ф. 1-м) станом на 31.12.2012 р., звіт про фінансові результати (ф. 2-м) за рік, 
що закінчився на зазначену дату, та примітки (далі - Фінансова звітність). Ця Фінансова 
звітність була підготовлена у рамках переходу Компанії на застосування МСФЗ з метою 
формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації 
при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з ураху-
ванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлу-
мачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ 
станом на 31.12.2013 року.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор звертає увагу на той факт, що дана Фінансова звітність не є першою Фі-

нансовою звітністю Компанії складеною за МСФЗ, складена в рамках переходу на за-
стосування останніх, а тому не в повній мірі відповідає всім вимогам МСФЗ. Перший 
повний комплект фінансової звітності згідно МСФЗ буде підготовлений компанією ста-
ном на 31.12.2013 р. Датою переходу на МСФЗ керівництво Компанії обрало 01.01.2012 
р., тому порівняльні дані за попередній звітний період у Фінансовій звітності не наведе-
ні.

Ми не спостерігали за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань 
Компанії, оскільки ця подія передувала нашому призначенню аудитором Компанії. Крім 
того, аудитору не надана інформація щодо проведення Компанією інвентаризації 
товарно-матеріальних цінностей перед складанням річної звітності та документів, що 
підтверджують результати інвентаризації (протоколу (акту) засідання інвентаризацій-
ної комісії тощо).

Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, про які йдеться 

у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», Фінансова звіт-
ність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 
31.12.2012 р. та її фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, у від-
повідності до облікової політики прийнятої Компанією, яка базується на вимогах Між-
народних стандартів фінансової звітності, які мають відношення до складання цієї Фі-
нансової звітності. 

Пояснюючий параграф
Не роблячи застережень при висловленні нашої думки, ми звертаємо увагу на на-

явність суттєвої невизначеності, що може відобразитися на здатності товариства про-
довжувати безперервну діяльність, внаслідок отримання збитку за результатами діяль-
ності в 2012 рр.

Ми звертаємо увагу на ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу 
на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання пер-
шого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.

Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ 
може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Компанії, результатів її 
операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не моди-
фікована щодо цього питання.

Відомості про аудиторську компанію 
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний 

інститут аудиту»; Ідентифікаційний код: 21512649; Юридична адреса: Україна, 03680, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, Тел.|Факс: +380 (44) 219 00 44 (55)

Внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: Свідоцтво про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0347, термін чинності до 23.12.2015 р.

Суб'єкт господарювання включений до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності 
рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р.

Відповідність системи контролю якості:Свідоцтво про відповідність системи контр-
олю якості, Рішення Аудиторської палати України від 25.02.2010 р. № 211/6

Олена ВОЛОШИНА, аудитор ТОВ «Міжнародний інститут аудиту»
сертифікат А № 006285 від 26.04.2007 р. дійсний до 26.04.2017 р.
Борис МЕЛЬНИЧУК, директор ТОВ «Міжнародний інститут аудиту»
сертифікат А № 006286 від 26.04.2007 р. дійсний до 26.04.2017 р.
МП 05 квітня 2013 р.
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: 24.04.2013, додатково інформація розміщена 24.04.2013 на сторінці 
http://00904575.smida.gov.ua

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова правлiння, Ворона Олександр Iванович, 24.04.2013

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ОБУХIВСЬКий РАйАГРОтЕХСЕРВIС»



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 24 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента
за 2012 рік

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

«ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» 
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. Червоногвардійська, буд. 40, 

м. Запоріжжя, Жовтневий район, 
Запорiзька область, 69002, Україна

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

05808563

1.5. Міжміський код та телефон: 0612138624
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента:

А01 №526949

1.7. Дата державної реєстрації: 13.07.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

http://www.avtozaz.com/files/document/
source/74/Отчет%20по%20ЦБ%20для%20
печати.pdf

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента  підприємства 
(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 122169 122850
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3043 2676
Довгострокові фінансові інвестиції 109908 109872
Запаси 99 96
Сумарна дебіторська заборгованість 5632 6334
Грошові кошти та їх еквіваленти 2988 3150
Власний капітал -221355 -221234
Статутний капітал 9575 9575
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -230930 -230809
Довгострокові зобов’язання 1550 1550
Поточні зобов’язання 339861 339707
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 -0,06
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0 -0,06

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 38300320 38300320
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 -219242 -218407

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Організаційна структура ПАТ «АвтоЗАЗ» визначена Статутом Товариства:
1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
2. Наглядова Рада здійснює захист прав Акціонерів і контролює та регулює діяльність 

Виконавчого органу. Обирається на Загальних зборах Товариства строком на 3 роки.
3. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Това-

риства, є Генеральний директор. У межах своєї компетенції рішення приймаються Генераль-
ним директором Товариства одноособово.

4. Ревізійна комісія обирається на Загальних зборах Товариства строком на 3 роки. Реві-
зійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність То-
варитсва.

Змін в організаційній структурі Товариства у відповідності з попереднім звітним періодом 
не було.

Інформація про посадових осіб емітента 
Голова наглядової ради  Васадзе Вахтанг таріелович; серія, номер, дата видачі та на-

йменування органу, який видав паспорт: СН, 127347, 27.06.1996, Старокиївським РУГУ МВС 
України в м. Києві; 1979 року народження. Освіта: Вища, Київський національний університет 
ім. Т.Г. Шевченка, інститут міжнародних відносин, спеціальність - міжнародні економічні від-
носини.. Стаж керівної роботи (років): 10. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав: ТОВ «Фалькон - Авто», Генеральний директор. Повноваження та обов'язки по-
садової особи виконує згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД». Винагорода 
в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась, виконання 
обов'язків Голови Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Змін у персонально-
му складі посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа емітента не має. Володіє 5 акціями ПАТ «АвтоЗАЗ», що 
складають 0,00013% статутного фонду. Стаж керівної роботи (років) – 10 Попередні посади: 
менеджер по оренді, директор ТОВ, спеціаліст з продажу легкових автомобілів, спеціаліст з 
продажу запасних частин, помічник генерального директора, генеральний директор філіалу. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член наглядової ради  Бей наталія Олександрівна; серія, номер, дата видачі та наймену-
вання органу, який видав паспорт: СО, 172271, 06.07.1999, Мінським РУ ГУ МВС України в м. 
Києві; 1977 року народження. Освіта: Вища, Сумський державний аграрний університет, спе-
ціальність - менеджмент організацій; економіст - організатор. Стаж керівної роботи (років): 
10. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Заступник Голови Правлін-
ня з фінансових питань та маркетингових комунікацій АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОР-
ПОРАЦІЯ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та 
Положенням про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД». Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі 

емітента не виплачувалась, виконання обов'язків члена Наглядової ради - Секретаря Наглядо-
вої ради Товариства здійснюється на безоплатній основі. Змін у персональному складі поса-
дової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини посадова особа емітента не має. Володіє 5 акціями ПАТ «АвтоЗАЗ», що складають 
0,000013 % статутного капіталу. Стаж керівної роботи (років) – 10 Попередні посади: пере-
кладач, референт, менеджер, начальник департаменту аналітики і іміджу, заступник голови 
правління із стратегічного планування та розвитку, заступник голови правління з фінансових 
питань і маркетингових комунікацій. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-
яких інших підприємствах.

Член наглядової ради  Євдокименко Микола Михайлович; серія, номер, дата видачі та 
найменування органу, який видав паспорт: СВ, 284667, 26.10.2000, Комунарським РВ Запо-
різького МУ УМВС України в Запорізькій області; 1961 року народження. Освіта: Вища. Запо-
різький машинобудівний інститут. Спеціальність - інженер-електромеханік.. Стаж керівної 
роботи (років): 29. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Голова 
Правління ПАТ «ЗАЗ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Това-
риства та Положенням про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
ПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД». Винагорода в грошовій та в натуральній формах по-
садовій особі емітента не виплачувалась, виконання обов'язків члена Наглядової ради 
здійснюється на безоплатній основі. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний 
перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. Володіє 9676 простими іменними акціями ПАТ «АвтоЗАЗ», що складають 
0,0253% статутного капіталу.

Стаж керівної роботи (років) – 29 Попередні посади: майстер групи енергетика, зам. на-
чальника арматурного цеху по підготовці виробництва, тимчасово виконуючий обов'язки на-
чальника цеху автонормалей, начальник цеху автонормалей, перший заступник головного 
інженера по підготовці виробництва, член правління - 1-й заступник технічного директора, 
перший заступник генерального директора , заступник генерального директора по виробни-
цтву, заступник директора по виробництву, заступник директора маркетинга, комерційний 
директор, в.о. заступника директора по виробництву, комерційний директор, в.о. заступника 
директора по виробництву, в.о. заступника технічного директора, перший заступник Голови 
Правління по виробництву і забеспеченню, виконуючий обов'язки Голови Правління, Голова 
Правління. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприєм-
ствах.

Член наглядової ради  Папашев Олег Хайруллович; серія, номер, дата видачі та найме-
нування органу, який видав паспорт: СА, 803311, 15.08.1998, Хортицьким РВ УМВС України в 
Запорізькій обл.; 1951 року народження. Освіта: Вища. Запорізький машинобудівний інсти-
тут. Спеціальність - автомобілі та автомобільне господарство; інженер-механік.. Стаж керів-
ної роботи (років): 28. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Заступ-
ник Голови Правління АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ». Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову 
раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД». 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась, 
виконання обов'язків члена Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Змін у пер-
сональному складі посадової особи за звiтний перiод не було. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Володіє 26063 простими іменними акціями ПАТ «АвтоЗАЗ», що складають 0,068% статутного 
капіталу. Стаж керівної роботи (років) – 28 Попередні посади: інженер-конструктор, інженер-
конструктор III категорії, інженер-конструктор II категорії, інженер-конструктор першої кате-
горії, заступник головного конструктора по перспективному проектуванню в Управлінні го-
ловного конструктора, перший заступник начальника Управління головного конструктора, 
начальник Управління головного конструктора, член правління - головний конструктор, пер-
ший заступник технічного директора по підготовці виробництва, заступник технічного дирек-
тора, Голова Ради директорів, Голова правління, заступник Голови Правління з автомобільно-
го виробництва. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 
підприємствах.

Член наглядової ради  філіпенко Сергій Вадимович; серія, номер, дата видачі та найме-
нування органу, який видав паспорт: СА, 926819, 12.01.1999, Комунарським РВЗМУ УМВС 
України в Запорізькій обл.; 1966 року народження. Освіта: Вища. Запорізький машинобудів-
ний інститут. Спеціальність - інженер - механік.. Стаж керівної роботи (років): 19. Наймену-
вання підприємства та попередня посада, яку займав: Заступник Голови Правління АТ «УКРА-
ЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ».. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені 
Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД». Винагорода в грошовій та в натуральній 
формах посадовій особі емітента не виплачувалась, виконання обов'язків члена Наглядової 
ради здійснюється на безоплатній основі. Змін у персональному складі посадової особи за 
звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. Володіє 63 акціями ПАТ «АвтоЗАЗ», що складають 0,000164 % статут-
ного капіталу.

Стаж керівної роботи (років) – 19 Попередні посади: інженер-конструктор відділу худож-
нього конструювання управління головного конструктора, начальник конструкторського 
бюро управління головного конструктора, начальник Управління розвитку конструкції, інже-
нер конструктор III категорії, начальник бюро управління головного конструктора, начальник 
Управління розвитку конструкції, начальник Управління конструкторських робіт - головного 
конструктора, Головний конструктор - начальник відділу конструкторських робіт, заступник 
технічного директора - головний конструктор, виконуючий обов'язки заступника голови 
правління по розвитку, заступник голови правління по розвитку, технічний директор, заступ-
ник Голови Правління. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 
підприємствах.

Генеральний директор  Золотаревська Інна Михайлівна; серія, номер, дата видачі та на-
йменування органу, який видав паспорт: СВ, 127902, 20.01.2000, Комунарським РВ УМВС 
України в Запорізькій обл.; 1962 року народження. Освіта: Вища. Запорізький індустріальний 
інститут. Спеціальність - інженер - металург. Запорізький національний технічний універси-
тет. Спеціальність - фінансист.. Стаж керівної роботи (років): 19. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав: По сумісництву - Генеральний директор ПАТ «АвтоЗАЗ». 

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЗАПОРІЗЬКий АВтОМОБІЛЬний ЗАВОД»
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Заступник Голови Правління по фінансам і плануванню ПАТ «ЗАЗ» (м. Запоріжжя).. Повно-
важення та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Генеральний директор 
є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяль-
ністю Товариства. Генеральний директор працює за сумісництвом і отримує заробітну плату 
згідно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не ви-
плачувалась. Перебувала на посаді протягом звітного року без змін. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Володіє 780 простими іменни-
ми акціями Товариства, що складають 0,002% статутного капіталу.

Стаж керівної роботи (років) – 19 Попередні посади: лаборант кафедри, інженер - техно-
лог Управління головного технолога, інженер - технолог III категорії, інженер - технолог II ка-
тегорії, в.о. начальника відділу матеріальних нормативів Управління головного технолога, на-
чальник відділу Управління головного технолога, керівник координаційної групи технічної 
служби, начальник аналітичного відділу, помічник голови Ради директорів - заступник керів-
ника апарату ГРД, заступник директора координації і планування, заступник Голови правління 
по координації і плануванню, виконуючий обов'язки заступника Голови правління по фінансам 
і плануванню, заступник Голови правління по фінансам і плануванню. По сумісництву - Гене-
ральний директор ПАТ «АвтоЗАЗ» (69002, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 40).

Головний бухгалтер  Кулініч Людмила Миколаївна; серія, номер, дата видачі та наймену-
вання органу, який видав паспорт: СА, 441832, 15.04.1997, Комунарським РВ УМВС України в 
Запорізькій обл.; 1951 року народження. Освіта: Вища. Донецький інститут радянської торгів-
лі. Спеціальність - економіст.. Стаж керівної роботи (років): 29. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав: Головний бухгалтер ПАТ «АвтоЗАЗ». Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітну плату одержує згідно 
штатного розкладу. Винагорода в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачува-
лась. Перебувала на посаді протягом звітного періоду до 03 травня 2012 року (у зв'язку з ви-
ходом на пенсію). Головного бухгалтера ПАТ «АвтоЗАЗ» Кулініч Людмилу Миколаївну звільне-
но згідно заяви за власним бажанням Наказом від 26 квітня 2012 року №14/к. Кулініч Л.М. 
перебувала на посаді головного бухгалтера Товариства з 07.06.1995р. по 03.05.2012р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Володіє 
простими іменними акціями ПАТ «АвтоЗАЗ» у кількості 890 штук, що складають 0,0023% ста-
тутного капіталу. Стаж керівної роботи (років) – 29 Попередні посади: уч. копіровщиці БТД, 
копіровщиця БТД, копіровщик, бухгалтер, старший бухгалтер, головний бухгалтер, заступник 
начальника Управління бухгалтерського обліку і контролю, головний бухгалтер - начальник 
Управління бухгалтерського обліку і контролю. Посадова особа не працює та не займає посад 
на будь-яких інших підприємствах.

Голова Ревізійної комісії  Літман Олександр Мойсейович; серія, номер, дата видачі та 
найменування органу, який видав паспорт: КА, 902611, 26.09.1998, Франківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській обл.; 1969 року народження. Освіта: Вища. Львівський політехніч-
ний інститут. Спец. - інженер - будівельник. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації 
Державного університету «Львівська політехніка». Спеціальність - економіст.. Стаж керівної 
роботи (років): 18. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Начальник 
департаменту управлінського обліку АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ». Повно-
важення та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про 
Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬ-
НИЙ ЗАВОД». Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Зміни у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не було. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Воло-
діє 5 простими акціями ПАТ «АвтоЗАЗ», що складають 0,000013% статутного капіталу.

Стаж керівної роботи (років) – 18 Попередні посади: спеціаліст по кредитах, бухгалтер по 
обслуговуванню, бухгалтер-демонстратор, головний бухгалтер, фінансовий директор, голо-
вний бухгалтер філіалу, заступник головного бухгалтера, бухгалтер з дипломом спеціаліста, 
головний бухгалтер, фінансовий директор, заступник генерального директора з економіки і 
фінансів, заступник начальника фінансово-економічного департаменту, начальник фінансово-
економічного департаменту, начальник департаменту управлінського обліку. Посадова особа 
не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

тимчасово виконуючий обов'язки головного бухгалтера  Усипенко Ольга Вікторівна; се-
рія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СВ, 063012, 17.08.1999, 
Комунарський РВ УМВС України в Запорізькій обл.; 1967 року народження. Освіта: Вища, За-
порізька державна інженерна академія, спеціальність - «Облік і аудит».. Стаж керівної роботи 
(років): 8. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Провідний бухгалтер 
ПАТ «АвтоЗАЗ». Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначені посадовою ін-
струкцією. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. За-
робітну плату отримувала згідно штатного розкладу. Зміни у персональному складі посадової 
особи за звiтний перiод були: тимчасово виконувала обов'язки головного бухгалтера в періо-
ди з 04.05. - 03.06.2012р. ( Наказ №20/к від 03.05.2012р.), з 04.06.-03.07.2012р. ( Наказ №27/к 
від 01.06.2012р.), з 04.07.-03.08.2012р. (Наказ №31/к від 03.07.2012р.), з 04.08.-03.09.2012р. 
(Наказ №40/к від 01.08.2012р.), з 04.09.-03.10.2012р. (Наказ №50/к від 30.08.2012р.), з 04.10.-
03.11.2012р. (Наказ №61/к від 02.10.2012р.) згідно особистих заяв. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Володіє акціями Товариства у 
кількості 63 штук, що складають 0,0002% статутного капіталу. Стаж керівної роботи (років) – 8 
Попередні посади: розподільник робіт, учень маркірувальника, слюсар механоскладальних 
робіт, контролер верстатних і слюсарних робіт, бухгалтер, начальник контрольно-ревізійного 
відділу, провідний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких ін-
ших підприємствах.

Головний бухгалтер  Усипенко Ольга Вікторівна; серія, номер, дата видачі та найменуван-
ня органу, який видав паспорт: СВ, 063012, 17.08.1999, Комунарський РВ УМВС України в За-
порізькій обл.; 1967 року народження. Освіта: Вища, Запорізька державна інженерна акаде-
мія, спеціальність «Облік і аудит». Стаж керівної роботи (років): 8. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав: ПАТ «АвтоЗАЗ», провідний бухгалтер. Повноваження та 
обов'язки головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією. Винагорода в натуральній 
формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Заробітну плату отримує згідно штатного 
розкладу. Зміни у персональному складі посадової особи за звiтний перiод були. Згідно осо-
бистої заяви Усипенко О.В. Наказом №64/к від 31.10.2012р. затверджена на посаді головного 
бухгалтера з 04.11.2012р. Тимчасово виконувала обов'язки головного бухгалтера Товариства 
з 04.052012р. по 03.11.2012р. після звільнення з посади по особистому бажанню попередньо-
го головного бухгалтера Кулініч Л.М. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа емітента не має. Володіє акціями Товариства у кількості 63 штук, що склада-

ють 0,0002% статутного капіталу. Стаж керівної роботи (років) - 8. Попередні посади: розпо-
дільник робіт, учень маркірувальника, слюсар механоскладальних робіт, контролер верстат-
них і слюсарних робіт, бухгалтер, начальник контрольно-ревізійного відділу, провідний 
бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз
міру часток, паїв) Юридичні особи: Держава в особі Запорізької обласної державної адміні-
страції (код за ЄДРПОУ 00022504), місцезнаходження: проспект Леніна, будинок 164, м. Запо-
ріжжя, Орджонікідзевський, Запорізька область, Україна, 69104. Засновнику/учаснику 
належить 100% від загальної кількості акцій (часток, паїв). фізичні особи: В складі річного 
звіту Товариства відсутня дана інформація тому, що фізичних осіб засновників не було.

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 18.05.2011 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

75/08/1/11, орган, що зареєстрував випуск - Запорізьке територіальне управління Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера - UA 0800921001, тип цінного 
папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску - Бездо-
кументарні іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 38300320 штук, загальною но-
мінальною вартістю 9575080 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Інформація про 
внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними 
паперами емітента на внутрішних ринках не здійснюється. Інформація про зовнішні ринки, на 
яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента 
на зовнішніх ринках не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних па-
перів емітента на фондових біржах: у звітному році не було. Додаткової емісії у звітному році 
не було. Спосіб розміщення: На весь статутний фонд у розмірі 9575080 грн. - 38300320 штук 
прості іменні акції у бездокументарній формі. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 16 
травня 1999 року реєстраційний номер № 108/08/1/99, видане Запорізьким територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вважається таким, що 
втратило чинність у зв'язку з заміною на Свідоцтво №75/08/1/11 від 18.05.2011р.

Процентні облігації не випускались. Дисконтні облігації не випускались. цільові (безпро
центні) облігації не випускались. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (ви
пуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів 
фОн) відсутня, тому що інші цінні папери не випускались.

Інформація про похідні цінні папери відсутня, тому що похідні цінні папери не випуска-
лись.

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

У звітному році не змінювалася особа, що веде облік прав власності на цінні папери емі-
тента. Послугами реєстратора у звітному році Товариство не користувалося.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 24.04.2012 року. Кворум зборів: 86,79% 

до загальної кількості голосів. Річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження: 69002, м. Запо-
ріжжя, вул. Червоногвардійська, 40) були проведені 24 квітня 2012 року.

Місце проведення зборів: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2А, актовий зал ТОВ « ДЖАЗ-А». 
Час початку зборів: 13 годин 00 хвилин . Збори проводилися в очній формі.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства доведено до відома 
кожного акціонера шляхом направлення засобами поштового зв’язку персонального повідо-
млення, опубліковане в бюлетені «ВІДОМОСТІ Державної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку» №51 (1304) від 16.03.12012 року, розміщено в загальнодоступній інформаційній 
базі даних ДКЦПФР 21.03.2012 року та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Голосування на Зборах здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування за 
принципом: одна акція – один голос. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Нагля-
дової Ради Товариства (Протокол №02/04/2012-1 від 2 квітня 2012 року).

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту.
4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження ви-
сновків за підсумками перевірки.

6. Затвердження річного звіту, у т.ч. фінансової звітності Товаритсва за 2011 рік. 
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності То-

вариства за 2011 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 

2012 року.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій 

редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Уповноваження особи на підписання новій редакції Статуту Товариства. 
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було.
Осіб, що ініціювали проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів не було. Позачергових 

загальних зборів у 2012 не проводилось. 
Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного результат голосування:
«За» – 33241361 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), 

що беруть участь у зборах; «Проти» - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх 
представників), що беруть участь у зборах; «Утримались» - немає голосів, тобто 0 відсотків 
голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах. Рішення прийнято.

По другом питанню порядку денного результат голосування:
«За» – 33241361 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), 

що беруть участь у зборах; «Проти» - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх 
представників), що беруть участь у зборах; «Утримались» - немає голосів, тобто 0 відсотків 
голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах. Рішення прийнято.

По третьому питанню порядку денного результат голосування:
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«За» – 33241361 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), 
що беруть участь у зборах; «Проти» - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх 
представників), що беруть участь у зборах; «Утримались» - немає голосів, тобто 0 відсотків 
голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах. Рішення прийнято.

По четвертому питанню порядку денного результат голосування:
«За» – 33241292 голосів, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), 

що беруть участь у зборах; «Проти» - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх 
представників), що беруть участь у зборах; «Утримались» - 69 голосів, тобто 0,0002 % відсо-
тків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах. Рішення прийнято.

По п'ятому питанню порядку денного результат голосування:
«За» – 33241298 голосів, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), 

що беруть участь у зборах; «Проти» - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх 
представників), що беруть участь у зборах; «Утримались» - 63 голосів, тобто 0,0002 відсотків 
голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах. Рішення прийнято.

По шостому питанню порядку денного результат голосування:
«За» – 33241361 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), 

що беруть участь у зборах; «Проти» - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх 
представників), що беруть участь у зборах; «Утримались» - немає голосів, тобто 0 відсотків 
голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах. Рішення прийнято.

По сьомому питанню порядку денного результат голосування:
«За» – 33211298 голосів, що складає 99,91 відсотків голосів акціонерів (їх представників), 

що беруть участь у зборах; «Проти» - 63 голосів, тобто 0,0002 відсотків голосів акціонерів (їх 
представників), що беруть участь у зборах; «Утримались» - 30000 голосів, тобто 0,09 відсотків 
голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах. Рішення прийнято.

По восьмому питанню порядку денного результат голосування:
«За» – 33241361 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), 

що беруть участь у зборах; «Проти» - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх 
представників), що беруть участь у зборах; «Утримались» - немає голосів, тобто 0 відсотків 
голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах. Рішення прийнято.

По дев'ятому питанню порядку денного результат голосування:
«За» – 33241340 голосів, що складає 86,79 відсотків голосів акціонерів (їх представників) 

від загальної кількості акцій; «Проти» - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх 
представників) від загальної кількості акцій; «Утримались» - 21 голос, тобто 0,00006 відсотків 
голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості акцій. Рішення прийнято.

По десятому питанню порядку денного результат голосування:
«За» – 33241334 голосів, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), 

що беруть участь у зборах; «Проти» - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх 
представників), що беруть участь у зборах; «Утримались» - 27 голосів, тобто 0,00008 відсотків 
голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах. Рішення прийнято.

По одинадцятому питанню порядку денного результат голосування:
«За» – 33241361 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), 

що беруть участь у зборах; «Проти» - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх 
представників), що беруть участь у зборах; «Утримались» - немає голосів, тобто 0 відсотків 
голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах. Рішення прийнято.

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства у 2013 році - 24 квітня. Збори від-
будуться у м. Запоріжжі, вул. Чубанова, 2А у приміщенні актового залу (1-й поверх) ТОВ 
«ДЖАЗ-А».

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.

- - - -

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн.

- - - -

Сума виплачених дивідендів, 
грн.

- - - -

Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів

- - - -

Дата виплати дивідендів - - - -

На річних загальних зборах акціонерів ПАТ «АвтоЗАЗ» 24 квітня 2012 року було прийняте 
рішення: «У зв’язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не виплачувати».
Вирішення питання про щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру включене до 
порядку денного річних загальних зборів Товариства, що відбудуться 24 квітня 2013 року.

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

тента:
Приватне підприємство «Аудиторськоконсалтингова фірма «Д.М.Б. аудит» (код за  

ЄДРПОУ - 22888279), організаційно-правова форма: Приватне підприємство. Місцезнахо-
дження: вул. Прирічна, будинок 13, м. Київ, Оболонський, Київська, 04203. Аудитор має ліцен-
зію на цей вид діяльності Свідоцтво №3964, що видана: Аудиторська палата Україна 15.03.2007 
року. Контактний телефон: (044) 469-54-98, факс: (0440 294-38-55. Основний вид діяльності: 
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Приватне підприємство 
«Аудиторсько-консалтингова фірма «Д.М.Б.- аудит» зареєстроване Оболонською районною у 
м. Києві Державною адміністрацією 14 листопада 1994р. За № 1 069 120 0000 024750. При-
ватне підприємство «Аудиторсько-консалтингова фірма «Д.М.Б.- аудит» внесено до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, рішенням  
Аудиторської палати України №174/3 від 15 березня 2007 року видане Свідоцтво, рішенням 
Аудиторської палати України від 23 лютого 2012 року №246/4 термін чинності Свідоцтва про-
довжено до 23 лютого 2017 року. Приватне підприємство «Аудиторсько-консалтингова фірма 
«Д.М.Б.- аудит» провів аудит ПАТ «АвтоЗАЗ» на підставі договору на проведення незалежного 
аудиту.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Висновок
На нашу думку, попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що за-

кінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної 
основи спеціального призначення, описаної в примітці 7, включаючи припущення управлін-
ського 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.

Ми звертаємо увагу на Примітку 7, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні 
залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складан-
ня балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також 
звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три 
Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про су-
купний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в 
тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечи-
ти достовірне відображення фінансового стану ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
ПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД», результатів його операційної діяльності та руху грошо-
вих коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.

Попередню фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬ-
КИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)
БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» може бути не прийнятною для інших 
цілей.

Цей аудиторський висновок може бути представлено відповідним 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
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії

22.04.2013 
року

(дата)
Річна інформація 
розміщена на 
сторінці (за 
наявності)

http://www.avtozaz.com/files/document/
source/74/

Отчет%20по%20ЦБ%20для%20печати.pdf

в мережі 
Інтернет

22.04.2013 
року

(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 Золотаревська І.М.

(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П. 22.04.2013 року

(дата)

Річна 
інформація емітента

(відповідно до дод.45 «Положення про розкриття інформації емітен-
тами цп»):1.Повне найменування-ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРОПТБАКАЛЕЯ»,2.Код за ЄДРПОУ-01565477,3.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інформацію-  
http://zaoukropt.wordpress.com/.Виконуюча обов’язки голови правлiння 
Сергiєнко I.О.

ЗАКРитЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«УКРОПтБАКАЛЕЯ»

Річна 
інформація емітента

(відповідно до дод.45 «Положення про розкриття інформації 
емітентами цп»):1.Повне найменування-ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ДОНХАРЧСЕРВIС»,2.Код за ЄДРПОУ-01558827,3.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено  
регулярну річну інформацію-01558827.smida.gov.ua.Директор Со-
ловйов Є.В.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ДОнХАРЧСЕРВIС»
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ
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Дата здійснення дії: 19.04.2013
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Ковельський хлібоком-

бінат»
Код за ЄДРПОУ емітента: 00377182
Місцезнаходження емітента: 45000, Волинська область, м.Ковель, 2-й провулок Ватуті-

на,  6
Номер телефону керівника емітента : 0335261450
Електронна поштова адреса: KHK@kv.lt.ukrtel.net
Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)
1. Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ «Ковельський хлiбокомбiнат» вiд 

19.04.2013 р. в зв»язку з припиненням (перетворенням) акцiонерного товариства, достроко-
во припинено повноваження, шляхом звiльнення з посади Директора ПрАТ «Ковельський 
хлiбокомбiнат» Римарчука Василя Михайловича (паспорт АС 536762 виданий Камiнь-
Каширським РВ УМВС України у Волинськiй областi вiд 07.04.1999р.). Власник 777466 про-
стих iменних акцiй (19,7451%). На посадi перебував 3 роки. Посадова особа товариства не-
погашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

2. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Ковельський хлiбокомбiнат» вiд 
19.04.2013 р. у зв»язку з проведенням припинення (перетворення) акцiонерного товариства, 
прийнято рiшення про призначення:

1.) Головою комiсiї з припинення (перетворення) Римарчука Василя Михайловича (пас-
порт АС 536762 виданий Камiнь-Каширським РВ УМВС України у Волинськiй областi вiд 
07.04.1999 р.) строком повноважень до моменту припинення (перетворення) ПрАТ «Ковель-
ський хлiбокомбiнат» в ТОВ «Ковельський хлiбокомбiнат». Протягом своєї дiяльностi обiймав 
посади: Комерцiйного директора, заступника директора ВАТ «Ковельський хлiбокомбiнат», 
директора ПрАТ «Ковельський хлiбокомбiнат». Власник 777466 простих iменних акцiй 
(19.7451%). Посадова особа товариства непогашених судимостей за посадовi та корисливi 
злочини не має.

2.) Членом комісії з припинення (перетворення) Пащук Ніну Григорівну (паспорт АС 
784116 виданий Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області від 27.08.2001р.) 
строком повноважень до моменту припинення (перетворення) ПрАТ «Ковельський 
хлiбокомбiнат» в ТОВ «Ковельський хлiбокомбiнат». Протягом своєї дiяльностi обiймала по-
сади: Головного бухгалтера ВАТ «Ковельський хлiбокомбiнат», Головного бухгалтера ПрАТ 
«Ковельський хлiбокомбiнат». Акціями товариства не володіє. Посадова особа товариства 
непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

3.) Членом комісії з припинення (перетворення) Крицун Наталія Миколаївна (паспорт АС 
829097 виданий Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області від 12.04.2002р.) 
строком повноважень до моменту припинення (перетворення) ПрАТ «Ковельський 
хлiбокомбiнат» в ТОВ «Ковельський хлiбокомбiнат». Протягом своєї дiяльностi обiймала по-
сади: Оператор компютерного набору ТзОВ ТД»Міжрегіональні ресурси»,економіст ПрАТ 
«Ковельський хлібокомбінат». Акціями товариства не володіє. Посадова особа товариства 
непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

3.1. Рішенням Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Ковельський хлiбокомбiнат» вiд 
19.04.2013р. було обрано Наглядову раду та Ревiзiйну комiсiю у тому ж складi, що iснував до 
Загальних зборiв акцiонерiв (19.04.2013р.), з строком повноважень до моменту проведення 
припинення (перетворення ) ПрАТ «Ковельський хлiбокомбiнат» в ТОВ «Ковельський 
хлiбокомбiнат».

3.2. 19.04.2013р. на пiдставi особисто поданої заяви (за два тижнi) Гичем Ярославом 
Яковичем (паспорт АС 233694 виданий Турiйським МРВ УМВС України у Волинськiй областi 
вiд 11.11.1997р.), керуючись п.1 ч.1 ст.57 Закону України «Про акцiонернi товариства» та з 
метою приведення кiлькостi акцiонерiв до 5 (п»яти) у вiдповiднiсть з п.10.5 Статуту ПрАТ 
«Ковельський хлiбокомбiнат» звiльнено його з посади члена Наглядової ради шляхом до-
строкового припинення повноважень. Власник 1000 простих iменних акцiй (0.0254%). На 
посадi перебував 2 роки. Посадова особа товариства непогашених судимостей за посадовi та 
корисливi злочини не має.

3.3. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого непризначено в зв»язку з вiдсутнiстю 
вiльних для обрання мiсць в Наглядовiй радi.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідо-
млення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 

Голова комісії з припинення (перетворення) Римарчук Василь Михайлович
Особлива інформація (Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, 

поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду)
З метою мiнiмiзацiї витрат, пов»язаних iз дiяльнiстю пiдприємства як акцiонерного това-

риства Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Ковельський хлiбокомбiнат» вiд 19.04.2013р. 
прийнято рiшення («за» - 3565143 голоси, що становлять 100% голосiв належних акцiонерам, 
якi були зареєстрованi на момент проведення зборiв, «Проти» - 0 голосiв) про реорганiзацiю 
ПрАТ «Ковельський хлiбокомбiнат» шляхом його перетворення в ТОВ «Ковельський 
хлiбокомбiнат». 

Здiйснення обмiну акцiй на частки у статутному капiталi товариства, що створюється в 
результатi перетворення, iз збереженням розмiру частки акцiонера (учасника) в статутному 
капiталi товариства проводиться в два етапи:

На першому етапi, що починається з 19.04.2013 року до 31 травня 2013 року ПрАТ «Ко-
вельський хлiбокомбiнат» здiйснює обмiн акцiй товариства на письмовi зобов’язання про 
видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Ковельський хлiбокомбiнат». Акцiонери отримують письмовi зобов’язання 
про видачу вiдповiдних часток у статутному капiталi правонаступника ПрАТ «Ковельський 
хлiбокомбiнат» - ТОВ «Ковельський хлiбокомбiнат», що створюється шляхом перетворення. 
Для отримання письмового зобов’язання про видачу частки у статутному капiталi товариства 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ковельський хлiбокомбiнат» акцiонери ПрАТ «Ковельський 
хлiбокомбiнат» повиннi звернутись до Комiсiї з припинення (перетворення) ПрАТ «Ковель-
ський хлiбокомбiнат» з такими документами : 1) письмовою заявою, складеною у довiльнiй 
формi за адресою: м. Ковель, 2-ий провулок Ватутiна, 6, у робочi днi з 10 год. 00 хв. до 15 
год. 00 хв. в межах першого етапу обмiну акцiй Товариства на частки у статутному капiталi 

правонаступника Товариства, з обов’язковим зазначенням прiзвища, iм`я та по-батьковi, пас-
портних даних, мiсця проживання (прописка, реєстрацiя), реєстрацiйного номера облiкової 
картки платника податкiв - для фiзичних осiб. Заява вiд фiзичної особи пiдписується осо-
бисто або уповноваженим представником фiзичної особи. У разi подання заяви представни-
ком акцiонера, до заяви додаються документи, що пiдтверджують повноваження такого 
представника, вiдповiдно до чинного законодавства; Документ, який посвiдчує особу (для 
фiзичних осiб); Копiю реєстрацiйного номеру облiкової картки платника податкiв - для 
фiзичних осiб. Обмiн акцiй Приватного акцiонерного товариства « Ковельський хлiбокомбiнат 
» на письмовi зобов’язання про видачу частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Ковельський хлiбокомбiнат » здiйснюється у наступному спiввiдношеннi: 
письмове зобов’язання про видачу частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю « Ковельський хлiбокомбiнат » видається на суму (вартiстю), що дорiвнює 
загальнiй номiнальнiй вартостi акцiй Приватного акцiонерного товариства « Ковельський 
хлiбокомбiнат » належних вiдповiдному акцiонеру.

На другому етапi, який починається з 01 червня 2013 року до дня державної реєстрацiї 
ТОВ «Ковельський хлiбокомбiнат « (правонаступника Товариства), вiдбувається обмiн пись-
мових зобов`язань, на частки у статутному капiталi новоутвореної юридичної особи (право-
наступника Товариства), утвореного в результатi реорганiзацiї Приватного акцiонерного то-
вариства « Ковельський хлiбокомбiнат », вiдбувається обмiн письмових зобов’язань на 
частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю « Ковельський 
хлiбокомбiнат » у вiдповiдностi з отриманими на першому етапi письмовими зобов’язаннями 
про видачу вiдповiдної кiлькостi часток товариства, що створюється внаслiдок реорганiзацiї. 
Термiн отримання часток у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю « 
Ковельський хлiбокомбiнат » в обмiн на письмовi зобов’язання не обмежується.

Обмiн акцiй на частки у статутному капiталi правонаступника Приватного акцiонерного 
товариства « Ковельський хлiбокомбiнат » здiйснюється таким чином, щоб розмiр статутно-
го капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ковельський хлiбокомбiнат» 
дорiвнював розмiру статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства «Ковельський 
хлiбокомбiнат» до реорганiзацiї i повинен становити 984376,00 грн.

Всі права і обов»язки, активи та зобов»язання ПрАТ «Ковельський хлібокомбінат» пере-
ходять до правонаступника ТОВ «Ковельський хлібокомбінат» в повному обсязі.

Особлива інформація (Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій)
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 19 квiтня 2013 р. (Протокол № 1) прийняли 

рiшення про припинення ПрАТ «Ковельський хлiбокомбiнат» шляхом реорганiзацiї через пе-
ретворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ковельський хлiбокомбiнат». За 
дане рiшення - проголосувало 3565143 голосiв, що складає 100% вiд зареєстрованих 
акцiонерiв для участi у загальних зборах. Акцiонери ПрАТ «Ковельський хлiбокомбiнат» якi 
зареєструвались для участi у зборах i голосували проти прийняття загальними зборами 
акцiонерiв рiшення про припинення товариства шляхом перетворення вiдсутнi. Акцiонери, 
якi не голосували за прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення то-
вариства шляхом перетворення у ТОВ «Ковельський хлiбокомбiнат», мають право вимагати 
здiйснення обов’язкового викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. Прийнято 
рiшення здiйснити викуп акцiй власного випуску у акцiонерiв Товариства. Перiод викупу з 
19.04.2013р. до 18.05.2013р. Мета викупу акцiй - захист прав акцiонерiв.

Викуп акцiй у акцiонерiв Товариства, якi звернулися до Товариства з письмовою вимогою 
про викуп, проводиться на пiдставi договору купiвлi-продажу. Термiн подання вiдповiдних 
вимог та повного пакету документiв починається з 19.04.2013р. до 18.05.2013р. Акцiонер, 
який має намiр продати товариству належнi йому акцiй повинен протягом вищевказаного 
термiну надати на iм’я Голови комiсiї з припинення (перетворення) письмову вимогу про про-
даж акцiй.

У вимозi акцiонера про обов’язковий викуп акцiй мають бути зазначенi його прiзвище 
(найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), банкiвськi реквiзити, згiдно яких 
буде здiйснено перерахування грошових коштiв (номер поточного, особового або карткового 
рахунку, повне найменування банкiвської установи, МФО).

До вимог про викуп обов’язково додаються: виписка з рахунку в цiнних паперах з вказа-
ною кiлькiстю належних акцiонеру акцiй, яка повинна бути пiдписана акцiонером; пред’явлено 
паспорт, копiю картки фiзичної особи-платника податкiв про присвоєння iдентифiкацiйного 
номера - для фiзичних осiб; копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю, статуту та документу, 
який пiдтверджує повноваження особи, що пiдписала заяву про викуп - для юридичних 
осiб.

Вимоги, поданi акцiонерами з порушенням зазначених строкiв, а також такi, що не 
мiстять вищевказаної iнформацiї, про акцiонера Товариства не розглядаються.

Розрахунки за придбанi Товариством акцiї здiйснюється на пiдставi договорiв купiвлi-
продажу акцiй, якi укладаються за пiдсумками прийняття вимог вiд акцiонерiв про продаж 
акцiй. Грошовi кошти, якi пiдлягають оплатi Товариством на користь акцiонера за викупленi 
акцiї, перераховуються згiдно банкiвських реквiзитiв, наданих акцiонером, протягом 5 
(п’яти) банкiвських днiв з моменту укладення договору. Цiна викупу встановлюється за 
домовленiстю сторiн, але не нижча за ринкову вартiсть. При визначеннi ринкової вартостi 
враховується чистий прибуток на одну акцiю, отриманий у 2012 роцi. Номiнальна вартiсть 
акцiй 0,25грн. (двадцять п’ять копiйок). Прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю 
2012 року, який передував датi прийняття рiшення про викуп акцiй становить 0,095 грн.. 
Кiлькiсть акцiй, що пiдлягає викупу 372361 простих iменних акцiй (що iснують в 
бездокументарнiй формi), що становить 9,4568% вiд розмiру статутного капiталу. Найме-
нування або прiзвище, iм’я та по батьковi акцiонерiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками 
акцiй на момент до викупу акцiй: Римарчук Василь Михайлович; Смiтюх Iван Євдокимович; 
Смiтюх Надiя Степанiвна; Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжнародна компанiя 
«АНТАРЕС».

Станом на дату прийняття рiшення про викуп акцiй члени Наглядової ради та виконавчо-
го органу не будуть продавати належнi їм акцiї Товариства. Емiтент не володiє простими 
iменними акцiями власної емiсiї. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 33/03/1/10 дата 
реєстрацiї 11.10.2010р. дата видачi 09.02.2012 р. Волинським територiальним управлiнням 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КОВЕЛЬСЬКий ХЛІБОКОМБІнАт»
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Річна інформація емітента
за 2012 рік

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

УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАН-
НЮ ОБ’ЄКТIВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI 
«УКРГАЗПРОЕКТ»

1.2. Організаційно-правова форма:
1.3. Місцезнаходження емітента: ВУЛ. АРТЕМА, 77, М.КИЇВ, Шевченкiвський, 

04050, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

00158592

1.5. Міжміський код та телефон: 044 484-05-50
1.6. Серія і номер свідоцтва (виписки з 
ЄДРПОУ ) про державну реєстрацію емітента:

Серія АВ , №167793

1.7. Дата державної реєстрації: 08.04.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

http://www.ukrgazproekt.com.

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента  підприємства 
(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 77000 60626
Основні засоби (за залишковою вартістю) 607 1055
Довгострокові фінансові інвестиції 104 104
Запаси 62041 41951
Сумарна дебіторська заборгованість 3073 6549
Грошові кошти та їх еквіваленти 946 397
Власний капітал 24173 24178
Статутний капітал 1600 1600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10719 10825
Довгострокові зобов’язання 277 1277
Поточні зобов’язання 5252 35145
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.00033 4,48
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0.00033 4,48

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1797695 1797695
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна вартість 0.89 0
у відсотках від статутного капіталу 1.013 0

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

32 . 4 0

Вартість чистих активів 24173 24178

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Органiзацiйна структура ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ» визначена Статутом Товариства. Вищим 

органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв, органами управлiння є Наглядова Рада та 
Правлiння Товариства.. 

Наглядова рада Товариства пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв, представляє iнтереси 
акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв. В межах компетенцiї, визначеної Ста-
тутом, Наглядова Рада контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Порядок фор-
мування та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначаються статутом.

Виконавчим органом є Правлiння , яке здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю, нагляд, 
оперативний контроль щодо реалiзацiї стратегiї дiяльностi Товариства i його бiзнес-планiв та 
несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи Товариства. Правлiння пiдпорядковане Нагля-
довій радi та Загальним Зборам акцiонерiв . 

Загальне управлiння Товариством здiйснює Голова Правлiння . Пiдроздiли товариства у 
своїй дiяльностi безпосередньо пiдпорядковуються Головi Правлiння , інші члениПравління 
здійснюють кирівництво за закріплиними за ними напрямками виробничо –господарської 
діяльності товариства. В Товариствві обрано Ревізійну комісію котра здійснює контроль та 
перевірку фінансово- виробничої діяльності ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ».

Інформація про посадових осіб емітента 
Виконуючий обов'язки Голови правління, член правління. - Глоба Микола Федорович; 
Член Правлiння - Мосiєнко Юрiй Григорович; 
Головний бухгалтер - Дяченко Наталiя Анатолiївна; 
Голова Наглядової ради - Фельдман Альберт Олександрович; 
Член Наглядової ради - Іванов Кирило Олександрович;.
Член Наглядової ради - Босакевич Любов Євгеніївна; 
Член Ревізійної комісії - Передбогова Людмила Ігнатіївна; 
Член Ревізійної комісії - Ликов Дмитро Олександрович; 
Голова Ревізійної комісії - Козленко Андрій Ігорович; 
Член Правління - Домашенко Олександр Олександрович; 
Член Правління - Яворовський Геннадій Леонідович; 
Член Правління - Смірнов Олександр Йосифович; 
Голова Правління - Адвена Ігор Миколайович; 
Посадові особи непогашеної та незнятої судимості за корисливі і посадові злочини не 

мають.
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз

міру часток, паїв). Юридичні особи:
Українська завнiшньоєкономiчна нафтогазова корпорацiя «Укрзарубiжнафтогаз» (код за 

ЄДРПОУ 19245448), місцезнаходження: НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА БУД. 7-А, м. Київ, Укра-

їна, засновнику належить 0% від загальної кількості акцій . Дт «Разноекспорттраст» засно-
внику належить 0% від загальної кількості акцій. Українська Державна кредитноiнвестицiйна 
компанiя «Держiнвест України» засновнику належить 0% від загальної кількості акцій. ЗАт Iф 
«Батькiвщинаiнвест» (код за ЄДРПОУ 23363739), місцезнаходження: Сiмферопольська,1 м. 
Днiпропетровськ, Україна, 49000 засновнику належить 0,005% від загальної кількості акцій. 
ЗАт «центральний iнвестицiйний фонд» засновнику належить 0% від загальної кількості ак-
цій. ЗАт ЗIф «ПромiнвестКерамет» належить 0% від загальної кількості акцій . фонд Дер
жавного майна України (код за ЄДРПОУ 19030825), місцезнаходження: бул. Тараса Шевчен-
ка, 50-Г, м. Київ, Україна, 01032. Засновнику належить 0% від загальної кількості акцій.
фізичні особи: 6 034 акцiонера, яким належить 11,2203% від загальної кількості акцій .

4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій
Випуск зареєстровано 01.12.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

1127/1/10, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, код цінного папера - UA 4000102263, 
тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма ви-
пуску - Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 0,89 грн. у кількості 1797695 штук, 
загальною номінальною вартістю 1599948,55 грн., що складає 100% у статутному капіталі. 
Торгiвля цiнними паперами емiтента на бiржовому ринку цiнних паперiв не проводилась. Емі-
тентом здійснювався продаж власних акцій викуплених у акціонера на його вимогу, за допо-
могою торговця цінними паперами ПрАТ «Фондова компанія Автоальянс –інвест».У лiстингу 
цiнних паперiв участi не приймали.

Процентні облігації, Дисконтні облігації, Цільові (безпроцентні) облігації емітентом не ви-
пускалися. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом відсутня. Інформація про 
похідні цінні папери відсутня.

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

Емітент не здійснював протягом звітного періоду зміну особи, яка веде облік прав влас-
ності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові.(За підсумками роботи Товариства в 2011році.) Дата про-

ведення: 24.04.2012 року. Кворум зборів: 88,05459% до загальної кількості голосів. Перелiк 
питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1Прийняття рішень з питань порядку денного проведення Загальних зборів.
2.обрання Голови та членів лічильної комісії. 
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011рік .
6.Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.
7.Розподіл прибутку та збітків Товариства за 2011рік.
8.Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 
9.Про обрання Ревізійної комісії в новому складі.
10.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції. 
11.Внесення змін в положення про органи Товариства та інші внутрішні положення Това-

риства та затвердження ії в новій редакції.
Вид загальних зборів - чергові.(За підсумками роботи Товариства в 2012 році.) Дата про-

ведення: 17.04.2013 року. Кворум зборів: 88,9817% до загальної кількості голосів. Перелік 
питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Обрання голови та членів лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
7. Розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Затвердження рішень Наглядової ради про надання згоди на вчинення Товариством 

значних правочинів .
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством про-

тягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
7. Інформація про дивіденди 
Рішення про виплату дивідендів в звітному та попередньому періодах емітентом не при-

ймалося Дивіденди не нараховувались та невиплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі

тента:
товариство з обмеженною відповідальністью Аудиторська фірма «Імона Аудит» (код за 

ЄДРПОУ - 23500277), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю. Місцезнаходження: Проспект Бажана, 26,офіс 95, Київ, д/н, м. Київ, 01030. Аудитор 
має ліцензію на цей вид діяльності Свідоцтво №0791, що видана: Аудиторська палата 
26.01.2001 року. Контактний телефон: 044 565 77 22, факс: 044 565 99 99. Основний вид ді-
яльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Основний 
вид діяльності надання аудиторських послуг

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Між-

народних стандартів фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним 
стандартам фінансової звітності та розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів 
України (станом на 01.01.2011 року), а також чинного законодавства.

Товариство обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 року. Тому в фінансовій звітнос-
ті Товариства за 2012 рік наводиться порівняльна інформація за 2011 рік.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та 
відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Товари-
ства.

Враховуючи той факт, що фінансова звітність емітентів цінних паперів, для яких є 
обов’язковим складання звітності за МСФЗ, використовують для цього форми звітності, ви-

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
УКРАЇнСЬКий IнСтитУт ПО ПРОЕКтУВАннЮ ОБ’ЄКтIВ ГАЗОВОЇ ПРОМиСЛОВОСтI «УКРГАЗПРОЕКт»
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значені П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам МСБО 1, аудитор зазначає, що за-
значена невідповідність структури і змісту фінансової звітності не призвела до модифікації 
його думки.

До модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібни-
ми, якщо б аудитори були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань, 
фінансові звіти Товариства відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух 
грошових коштів у відповідності до МСФЗ.

Фінансова звітність надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан 
ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ», справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає ре-
зультати діяльності, рух власного капіталу та грошових коштів Товариства за 2012 рік згідно з 
визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного за-
конодавства, нормативним актам, аналітичному обліку та первинним документам Товариства 

Ведення бухгалтерського обліку відповідає МСБО, забезпечує регулярний збір і належну 
обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.

Аудитори зазначають про відповідність розміру початкового статутного капіталу Товари-
ства статутним документам.

На думку аудиторів, формування статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах 
відповідає вимогам чинного законодавства. 

Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня.

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2012 року відповідає вимогам 
чинного законодавства та встановленим нормативам.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2012 року більша розміру статутного 
капіталу Товариства, що відповідає вимогам чинного законодавства.

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

24.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена 
на сторінці (за наявності)

http://www.ukrgazproekt.
com.

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. Виконуючий обов'язки 

Голови Правління
Глоба Микола Федорович

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

(дата)

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «нАУКОВО
ДОСЛIДний ПРОЕКтний тЕРитОРIАЛЬний IнСтитУт 

«ДОнБАСциВIЛЬПРОЕКт» IМЕнI М.О. тРАВКIнА»
 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 «науководослiдний 
проектний територiальний iнститут 
«Донбасцивiльпроект» iменi М.О. травкiна»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 02497816
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на який розміщено 
регулярну річну інформацію 

dongp.com.ua

Директор ____________ Андреєва Янiна Станiславiвна

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«СЕРВІСний цЕнтР «нОРД»

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне 
товариство»Сервісний центр 
«Норд»

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

30269877

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

http://nord.pat.ua

ДО УВАГи АКцІОнЕРІВ 

ПРиВАтнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА 
«АВК»

(код за ЄДРПОУ 30482582)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВК» (вул. 1-а Олександрівка, 9, м. Донецьк, 

Донецької області, 83062) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів то-
вариства, які відбудуться 31 травня 2013 року о 14:00 годині за адресою: 83062, Доне
цька область, м. Донецьк, вул. 1а Олександрівка, 9 (центральний офіс, другий поверх, 
конференцзал) (надалі - «Збори»).

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 13 години 00 хвилин до 13 го-
дини 45 хвилин у день скликання Зборів за місцем їх проведення.

Для реєстрації акціонери (їх представники) товариства повинні мати:
1. Документ, що посвідчує особу.
2. Довіреність на право участі і голосування на Зборах (для представників).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, 24-00 година 

27 травня 2013 року.
ПОРЯДОК ДЕнний 

ПОЗАЧЕРГОВиХ ЗАГАЛЬниХ ЗБОРІВ ПРАт «АВК»:
1. Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з 

підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.
2. Про обрання складу Лічильної комісії.
3. Про обрання голови та секретаря Зборів.
4. Затвердження порядку проведення Зборів. 
5. Припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства, які були обрані За-

гальними зборами акціонерів 01 листопада 2011 року (протокол Загальних зборів № 
31).

6. Обрання ревізора товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Положення про ревізійну комісію шляхом викла-

дення його в новій редакції.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-

шень з питань порядку денного, особисто, або через уповноваженого представника з 
дати публікації цього оголошення до дати проведення Зборів товариства (включно) за 
адресою: вул. 1-а Олександрівка, 9, м. Донецьк, Донецької області, (центральний офіс, 
другий поверх, конференцзал), у робочі дні з 9.00 до 16:00 години, у день проведення 
Зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати 
документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність і документ, що підтвер-
джує право власності на іменні цінні папери. Посадова особа товариства, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами: фінансовий директор Приставакі-
на Лариса Миколаївна (тел. 062-335-27-39).

Довідки за телефоном: (062) 3352739.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ПЛАСКЕ» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
30202681
1.4. Місцезнаходження емітента 
65001 м.Одеса Академіка Заболотного, буд.12
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
048-7385-385 048-7287221
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 
law@plaske.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.plaske.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна складу посадових осіб емітента
2. текст повідомлення 
Рішення про призначення прийнято Загальними Зборами Акціонерів 22.04.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів Акціоне-

рів (Протокол № 1/2013/ЗА від 22.04.2013 р.)
Посадова особа Платонова Інесса Олегівна (Паспорт: серія КМ номер 710617 виданий 

22.03.2011 р. Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області), призначена на посаду 
Заступник голови Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,43%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Старший економіст по фінан-

совій роботі.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1,43 %.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Генеральний директор  __________ Хачатурян Артем Рафікович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
 М. П. 
  (дата) 



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 24 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 Публічне акціонерне товариство 
«Київметробуд»

1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента  01601 м. Київ, вул. Прорізна, 8
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01387432
1.5. Міжміський код та телефон (044) 279-41-89
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента

А01 №725617

1.7. Дата державної реєстрації 21.12.1994р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.metrobud.kiev.ua

2. ОСнОВнІ ПОКАЗниКи фІнАнСОВОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬнОСтІ ЕМІтЕнтА
(тис. грн.)

 Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 565878 435522
Основні засоби (за залишковою вартістю) 110843 128007
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 210771 154577

Сумарна дебіторська заборгованість 223252 139745
Грошові кошти та їх еквіваленти 20603 9803
Власний капітал 59700 55914
Статутний капітал 1001 1001
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 57706 53920
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 496843 366880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0,947 0,337

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

0,947 0,337

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4002530 4002530
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 59700 55914

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління ПАт «Київметробуд» є: загальні збори акціонерів – вищий орган; на-

глядова рада; виконавчий орган – генеральний директор; ревізійна комісія.

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«КиЇВМЕтРОБУД»

Посадові особи:
№ 
п/п

Посада ПІБ Рік 
народ
ження

Освіта Стаж керівної 
роботи (років)

найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав

1 Голова 
наглядової ради

Токарев Олег 
Миколайович

1963 Московський інститут інженерів залізничного транспорту, спеціальність - 
економіка та організація залізничного транспорту, кваліфікація – інженер-

економіст шляхів сполучень

23 директор фінансовий 
ПАТ «Київ-метробуд»

2 Член наглядової 
ради

Подфігурний 
Геннадій Вікторович

1956 Московське вище технічне училище ім. Баумана, електронно-обчислювальні 
машини, інженер-електромеханік

25 ТОВ «Фанейшл груп холдинг», голова ради 
директорів

3 Член наглядової 
ради

Кияшко Сергій 
Миколайович

1965 Військово- інженерний Червонопрапорний інститут iм. О.Ф.Можайсього, 
спеціальність - математичне забезпечення автоматизованих систем, 

кваліфікація – інженер-математик

20 Голова комітету по винагородам та 
призначенням 

ЗАТ «Вагонмаш»
6 Член наглядової 

ради
Петренко Олена 
Володимирівна

1983 Київський національний університет iм. Т.Г. Шевченка, спеціальність - пра-
вознавство, кваліфікація - спеціаліст права

1 юрист-консультант ПрАТ «Метро-буд»

9 Генеральний 
директор

Петренко 
Володимир Іванович

1944 Київський автомобільно-дорожній інститут, спеціальність - мости i тунелі, 
кваліфікація – інженер-будівельник

41 Генеральний директор
ВАТ «Київ-метробуд»

10 Голова 
ревізійної 

комісії

Лобода Олексій 
Анатолійович

1973 Київський національний університет iм. Т.Г. Шевченка, спеціальність - пра-
вознавство, кваліфікація - юрист

13 начальник юридичного управління 
ПАТ «Київ-метробуд»

11 Член ревізійної 
комісії

Бризгалiна 
Єлизавета Вiталiївна

1952 Ростовський на Дону інститут народного господарства, 
спеціальність - бухгалтерський облік в промисловості, кваліфікація - еконо-

міст

29 Начальник фiнансово-економiчного 
управлiння ПАТ «Київметробуд»

12 Член ревізійної 
комісії

Кошевий Олег 
Олексiйович

1956 Челябінське вище танково-командне училище, спеціаль-ність - командна 
тактичне танкових військ, кваліфікація - інженер по експлуатації АТТ; 

Академія генерального штабу, спеціальність - командна загальновійськова

27 Начальник служби безпеки 
ПАТ «Київ-метробуд»

13 Головний 
бухгалтер

Давиденко Сергій 
Васильович

1970 Український транспортний університет, спеціальність - ринкова економіка, 
управління виробництвом, податки та оподаткування, кваліфікація – 

менеджер-економіст; Київський національний економічний університет iм. В.
Гетьмана, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист

17 Головний бухгалтер 
КВП ВАТ «Київметробуд»

Засновником ПАТ «Київметробуд» є українська державна корпорація по будівництву ме-
трополітенів і тунелів «Укрметротунельбуд». Кількість учасників товариства станом на 
31.12.2012р. становить 3147 осіб, з них 3136 фізичних та 11 юридичних осіб.

4. Інформація про цінні папери емітента
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: реєстраційний № 111/1/08, дата реєстрації  

31 березня 2008 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на 
4002530 (чотири мільйони дві тисячі п’ятсот тридцять) простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,25 грн. на загальну суму 1000632 (один мільйон шістсот тридцять дві) гривні  
50 копійок. Форма існування - бездокументарна. Акції Товариства знаходяться в списку поза-
лістингових цінних паперів на Фондовій біржі ПФТС.

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

Протягом звітного періоду зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України не було. ТОВ «Аваль-Брок» є зберігачем, з яким укла-
дено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів №Е-
18/0311 вiд 22.03.2011р. 

6. Інформація про загальні збори
25.04.2012р. проведено чергові загальні збори. Порядок денний зборiв: 1. Про надання по-

вноважень лічильної комісії зберігачу – ТОВ «Аваль-Брок» та затвердження умов договору з 
ним. 2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора. 3. 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту 
Наглядової ради. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 
2011 рік. 5. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного 
звіту та балансу Товариства з урахуванням висновку Ревізійної комісії за 2011 рік. 6. Про за-
твердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011 рік. 7. Про затвердження бізнес-
плану Товариства на 2012 рік. 8. Затвердження звіту про результати фінансово-господарської 
діяльності дочірнього підприємства «Укргеодезмарк» за 2011 рік. 9. Про припинення повнова-
жень членів Наглядової ради, встановлення кількості осіб членів Наглядової ради, терміну по-

вноважень Наглядової ради та обрання нового складу членів Наглядової ради Товариства. 10. 
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядо-
вої ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. 
Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства. 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, встановлення кількості 
осіб членів Ревізійної комісії, терміну повноважень Ревізійної комісії та обрання нового складу 
членів Ревізійної комісії. 12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 
Ревізійної комісії Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії 
Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Реві-
зійної комісії Товариства. 13. Про попереднє схвалення значних правочинів: застави, іпотеки, 
задоволення вимог іпотекодавця, оренди землі з граничною сукупною вартістю таких правочи-
нів до 900 млн.грн. та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до 2 млрд. гри-
вень, які можуть вчинятися Товариством в період до 25 квітня 2013 року. 14. Про передачу до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва гуртожитків товариства за адресами 
вул. Метробудівська, 11-А, вул. В.Чумака, 3, вул. В.Чумака, 7, вул. В.Чумака, 8-А.

Кворум зборів складав 93,83 відсотка голосів від загальної кількості акцій товариства.
7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
прости-

ми 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн.

0 0 0 0

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів

- - - -

Дата виплати дивідендів - - - -
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 Опис Відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів від 25.04.2012р. прийнято 
рішення не виплачувати дивіденди за 2011 рік. Питання про порядок розподілу 

прибутку за 2012 рік внесено до порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів Товариства, які відбудуться 25.04.2013р. 

8. Інформація щодо аудиторського висновку
ТОВ «Аудиторська фірма «Бізнес-Інформ» провело аудиторську перевірку фінансового 

стану та звітності Публічного акціонерного товариства «Київметробуд» за період з 01.01.2012р. 
по 31.12.2012р. на предмет перевірки достовірності, повноти, відповідності чинному законо-
давству та прийнятій обліковій політиці показників фінансової звітності підприємства за 2012 
рік, відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цін-
них паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених  рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. № 1360 та зареєстрованих в Мі-
ністерстві юстиції України 28.11.2011р. за № 1358/20096, з врахуванням роз’яснення Націо-
нальної комісії цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР) «Про порядок застосування 
частини шостої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо роз-
криття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності», затверджено-
го рішенням НКЦПФР від 09.02.2012р. № 270.

При складані фінансової звітності підприємство керувалося МСФЗ № 1 «Перше застосу-
вання Міжнародних стандартів фінансової звітності». Підприємство затвердило перехід на 
мiжнароднi стандарти методом трансформації наказом № 129 вiд 27.12.2012 року.

На основі проведених аудиторами тестів встановлено, то бухгалтерський облік в цілому 
ведеться підприємством у відповідності до  вимог Закону України  «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996–XIV.

В 2012 році діяла облікова політика, затверджена наказом № 1 від 8 січня 2002 року зі 
змінами, внесеними в зв’язку з переходом на міжнародні стандарти наказом № 129 від 
27.12.2012р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Бізнес-Інформ» діє на 
підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3330, видано-

го Аудиторською палатою України 29.01.2004р. 
Місцезнаходження аудиторської фірми: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 17-А.
Телефон/факс: 569-31-69, 569-31-70.
Аудиторська перевірка проведена на підставі наданого повноваження згідно з Договором 

про надання аудиторських послуг від 01.04.2010р. № 69/73 (зі змінами та доповненнями).
Дата початку проведення аудиторської перевірки – 01.04.2013 року.
Дата закінчення проведення аудиторської перевірки –  19.04.2013 року.
Інші виявлені під час аудиторської перевірки недоліки фінансової звітності підприємства 

усунені під час проведення аудиту.
На думку аудиторів, за винятком впливу коригувань, які могли б бути потрібними, якщо б 

аудитори були присутні при інвентаризації активів підприємства, фінансові звіти справедливо і 
достовірно відображають фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2012р., його фінансо-
ві результати та рух грошових коштів за 2012 рік, у відповідності до міжнародних стандартів.

Директор ТОВ «Аудиторська фірма «Бізнес - Інформ » Аудитор (сертифікат серії «А» № 
000861)             В.М. ФРОЛЕНКО

Дата аудиторського висновку: 17.04.2013р.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ

ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розкрита 22 квітня 2013 року у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії www.stockmarket.gov.ua та на власному сайті товариства  
www.metrobud.kiev.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 Петренко Володимир Іванович

22 квітня 2013р.
М.П.

Річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента : тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОЮ ВІДПО
ВІДАЛЬнІСтЮ «УКРЖиЛСтРОй ПЛЮС»

1.2. Організаційно-правова форма : Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Місцезнаходження емітента : 68000, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Хантадзе, буд. 9
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 32004850 
1.5. Міжміський код та телефон : (048) 787-70-76
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00 № 274808
1.7 Дата державної реєстрації: 17.06.2002 р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: ukrzhilstroy.com.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента 
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 66248,5 64869,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4945,8 5615,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 50455,1 48716
Сумарна дебіторська заборгованість 494,7 473
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 37,7
Власний капітал 5053,2 6002,5
Статутний капітал 3845,4 3845,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5618) (4668,7)
Довгострокові зобов’язання 30118 30118
Поточні зобов’язання 5240,8 5242,3
Чистий прибуток (збиток) (949,3) (2024,5)
Вартість чистих активів 5053,2 6002,5

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Згідно статуту товариства утворені наступні органи : 
Вищий орган товариства - Загальні Збори Учасників. - Складаються з учасників товари-

ства або призначених ними представників, що діють від їх імені.
Виконавчий орган товариства - Директор
Контролюючий орган товариства - Ревізійна комісія. (Станом на звітну дату - не створена) 
Посадови особи :
Нікулін Андрій Борисович - Директор 
Засновники емітента:
Нікулін Андрій Борисович, 
Дехтяренко Костянтин Олександрович.
4. Інформація про цінні папери емітента 
Облігації серії A. Випуск зареєстровано 05.10.2006 року, номер свідоцтва про реєстрацію 

випуску - 614/2/06, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, номінальною вартістю - 1750 грн. у кількості 8500 штук у випуску, загаль-
ною номінальною вартістю 14875000 грн. Форма існування - Документарна, форма випуску 
- Іменні. 

Облiгацiї серiї B. Випуск зареєстровано 05.10.2006 року, номер свідоцтва про реєстрацію 
випуску - 615/2/06, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, номінальною вартістю - 1750 грн. у кількості 5000 штук у випуску, загаль-
ною номінальною вартістю 8750000 грн. Форма існування - Документарна, форма випуску - 
Іменні. 

Облiгацiї серiї I. Випуск зареєстровано 16.09.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію 
випуску - 85/2/10, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, номінальною вартістю - 3000 грн. у кількості 1414 штук у випуску, загаль-

ною номінальною вартістю 4242000 грн. Форма існування - Бездокументарна, форма випус-
ку  - Іменні.

Облiгацiї серiї А, В, I у лістингу не перебувають.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України 
У звітному році відбулася зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 

емітента у депозитарній системі України, а саме:
Реєстратор, з яким розірвано договір на ведення реєстру власників іменних цінних папе-

рів – Товариство з обмеженою відповідальністю «Примор’є-Консалт», код за ЄДРПОУ – 
23871602.

Реєстратор, якому передано ведення системи реєстру – Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Регіональний Реєстротримач», код за ЄДРПОУ – 01192970.

Дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних папе-
рів  – 01.06.2012р., орган, що прийняв рішення – Загальні збори Учасників ТОВ «УКРЖИЛ-
СТРОЙ ПЛЮС» (протокол № 26) , причини прийняття цього рішення - за згодою сторін.

Дата і номер розірваного договору - , № 5/2012-O від 04.01.2012 р. Дата і номер укладе-
ного договору - N R-241 від 01.06.2012р. дата і номер акта прийому-передачі системи реє-
стру  – 15.06.2012р. б/н.

6. Інформація про дивіденди
Проспектами емісії облігацій ТОВ «УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС» не передбачено виплати диві-

дендів .
7. Інформація щодо аудиторського висновку
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИ-

ТЕТИ»
Код ЄДРПОУ- 34995264, Місцезнаходження: 65009, м. Одеса, пр. Шевченка, буд. 33 
Зареєстрована виконавчим комітетом Одеської міської ради 15.03.2007 р. за N 170051 
Телефон (факс): (048) 719-86-16 
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 3987 від 26 квітня 

2007 року 
Свідоцтво про внесення аудиторської фірми до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, 

що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність 
на ринку цінних паперів серія АВ, номер 000102, реєстраційний номер 102, дата видачі Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2012 р. 

Директор - Суворова Ольга Леонідівна 
Висновок: Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до 

МСА 700, МСА 705 та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для вислов лення 

нашої думки.
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспек тах фі-

нансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС» станом 
на кінець дня 31 грудня 2012 року, його фі нансові результати та рух грошових коштів за рік, 
що закінчився на зазначену дату, у відпові дності до Національних Положень (Стандартів) 
бухгалтерського обліку.

8. 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 (дата)
Річна інформація розміщена на 
сторінці (за наявності)

ukrzhilstroy.com.ua в мережі 
Інтернет

9. Підпис
11.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації. 

Директор _________________
(підпис) 

Нікулін А.Б.
(ініціали та прізвище керівника) 

М. П. ____________________________
(дата) 
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Річна інформація емітента 
Відкрите акціонерне товариство «трансОболонь»

(за 2012 рік)
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента - Відкрите акціонерне товариство «Транс-Оболонь»
1.2. Організаційно-правова форма – Відкрите акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента – 04209 вул. Богатирська, 11, м.Київ,
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 05475216
1.5. Міжміський код та телефон – (044) 4139593
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента – Серія А00 № 816556 
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію – 05.01.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації – www.trans-obolon.com.ua
1.9. Розмір статутного капіталу емітента -1441282 грн. 
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства 
(тис. грн.) 

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 17407 18181
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14633 15881
Довгострокові фінансові інвестиції 592 592
Запаси 232 258
Сумарна дебіторська заборгованість 1091 929
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 9
Власний капітал 5432 4838
Статутний капітал 1441 1441
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 198 (396)
Довгострокові зобов'язання 7490 7970
Поточні зобов'язання 4140 5382
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. 0,10303 0,1235
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

0,10303 0,1235

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5765128 5765128
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 5432 4120

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Органами управління товариства є: вищий орган – загальні збори акціонерів, наглядова 

рада, директор акціонерного товариства, ревізійна комісія. Інформація про посадові особи: 
Голова Наглядової ради – Сависько В.Й. Члени Наглядової ради Терещенко А.Г., Синяв-
ський  Г.Є., Івашко А.Ю., Луканюк Г.О. Голова ревізійної комісії Майданік В.І. Директор Са-
висько В.В. Головний бухгалтер Лудченко Т.М. Посадові особи непогашеної судимості за ко-
рисливі злочини не мають. 

Засновниками акціонерного товариства є: 861 фізична особа, яким належить 99,795% 
акцій та три юридичні особи, яким належить 0,1923% акцій. На звітну дату товариством ви-
куплено 784 акції власної емісії (0,0127%). 

4. Інформація про цінні папери емітента 
Статутний капітал товариства зареєстрований в розмірі 1441282 грн. Він поділений на 

5765128 (п’ять мільйонів сімсот шістдесят п’ять тисяч сто двадцять вісім) простих іменних 
акцій номіналом 0,25 грн. кожна. Форма випуску акцій – документарна. Усі акції розміщені, 
окрім 784 акцій, викуплених товариством. Акції в лістингу не розміщені.

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

Ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства здійснює ТОВ «Прага-
Реєстр » (ЄДРПОУ 31901786, ліцензія АГ №572031 видана 07.12.2010р.). Протягом звітного 
року реєстратор не змінювався.

6. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори акціонерів відбулися 18.02.2008 р. Кворум склав 79,6% голосів 

акціонерів. На зборах розглянуті наступні питання: 1. Звіт про результати роботи за 2007 р. 
Визначення основних напрямків діяльності в 2008 р. 2. Звіт ревізійної комісії про фінансово-
господарську діяльність у 2007 р. 3. Затвердження річного звіту і балансу за 2007 р. 4. За-
твердження порядку розподілу прибутку за 2007 р. 5. Переведення випуску іменних акцій 
ВАТ  «Транс-Оболонь» з документарної в бездокументарну форму. По всіх питаннях порядку 
денного акціонерами прийняті рішення. 

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 
Показник за період 
Фонд оплати праці - всього (тис. грн.) 3391 
Чисельність працівників - всього 88  

8. Інформація про дивіденди
У звітному періоді дивіденди не нараховувались і не виплачувались.
9. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогаше-
на частина 

боргу 
(тис. грн.) 

Відсоток за 
користуван-
ня коштами 

(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку Х 9345  Х Х 

у тому числі: 
• АКБ «Київ» 10.07.2006 7970 20,0 20.12.2015
• АКБ «Київ» - кредитна лінія 19.02.2008 1375 20,0 20.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами Х 0,0 Х Х 
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним 
випуском): 

Х 0,0 Х Х 

за векселями (всього) Х 0,0 Х Х 
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

Х 0,0 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 277 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

Х   0,0 Х Х 

Інші зобов'язання Х   3730,0 Х Х 
Усього зобов'язань Х   13352,0 Х Х 

10. Інформація щодо аудиторського висновку
Звіт незалежного аудитора

про фінансову звітність і розкриття інформації 
Відкритим акціонерним товариством «Транс-Оболонь» 

за 2012 рік1

Незалежним аудитором - Аудиторською фірмою «Інтербаланс», згідно закону України 
«Про аудиторську діяльність» та договором на проведення аудиту від 14 січня 2013 р. № 1 
проведена аудиторська перевірка фінансової звітності підприємства за результатами роботи 
за рік, який закінчився 31 грудня 2012 р.

Обов’язковий незалежний аудитор у формі Приватного підприємства «Аудиторська фір-
ма «Інтербаланс», включеного до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів рішенням Аудитор-
ської палати України від 12.02.2009 р. № 199/2, про що є Свідоцтво № 4256 чинне до 
12.02.2014 р.

Перевірку здійснював директор аудиторської фірми Гайдай М.Г. (сертифікат аудитора 
серія А № 1028, виданий рішенням АПУ № 13 від 24.03.94 р., термін чинності продовжено рі-
шенням АПУ від 29.01.2009р. № 198/3 до 29.01.2014р.). 

Результатом перевірки став цей аудиторський звіт про фінансову звітність і розкриття 
інформації ВАТ «Транс-Оболонь» за 2012 рік.

Вид аудиту – обов’язковий. Підстава - Закони України «Про цінні папери і фондовий ри-
нок», «Про господарські товариства», «Про аудиторську діяльність», Міжнародні стандарти 
аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та 720 «Від-
повідальність аудитора щодо іншої інформації, в документах що містять перевірену аудито-
ром фінансову звітність».

Основні відомості про емітента
1. Назва емітента Відкрите акціонерне товариство 

"Транс-Оболонь"
2. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
3. Код ЄДРПОУ 05475216
4. Юридична адреса і місцезнаходження 04209 вул. Богатирська, 11, м. Київ,
5. Номер запису про включення відомостей 

до ЄДР і дата проведення державної 
реєстрації 

1 069 120 0000 006303 від 05.01.1996 р. 

6. Орган, який видав свідоцтво Оболонська районна у м. Києві державна 
адміністрація

7. Дати внесення змін до установчих 
документів

13.04.2006 р.

8. Види діяльності за КВЕД -2010 49.41 –Вантажний автомобільний 
транспорт;
68.20 – Надання в оренду й експлуатацію 
власного чи орендованого нерухомого 
майна;
45.20 – Технічне обслуговування та ремонт 
автотранспортних засобів;
47.11 – Роздрібна торгівля в неспеціалізо-
ваних магазинах переважно продуктами 
харчування,напоями та тютюнова ними 
виробами;
52.10 – Складське господарство;
56.29 – Постачання інших готових страв

9. Телефон / факс 413-95-93
10. Розмір статутного капіталу на 

31.12.2012р.
1441282 грн.

До розгляду і перевірки представлений фінансовий звіт Товариства за 2012р. у складі:
1. Баланс на 31.12.2012р. (ф. № 1)
2. Звіт про фінансові результати за 2012 р. (ф. № 2)
3. Звіт про рух грошових коштів за 2012 р. (ф. № 3)
4. Звіт про власний капітал за 2012 р. (ф. № 4)
5. Примітки до річної фінансової звітності за 2012 р. (ф. № 5).
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
За стан організації обліку і внутрішнього контролю відповідальність несуть власники під-

приємства. Відповідальними за господарсько-фінансову діяльність і фінансову звітність за 
2012 р. є:
• з правом першого підпису Директор В.В.Сависько За весь період

1 ) Підготовлено відповідно до вимог «Положення щодо підготовки аудиторських висно-
вків, які подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті 
інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рі-
шенням ДКЦПФР 19.12.2006 р. № 1528.

ВІДКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «тРАнСОБОЛОнЬ»
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• з правом другого підпису Головний бухгалтер Т.М. Лудченко За весь період

Відповідальними за документи є особи, що склали і підписали їх.
Відповідальність аудитора
Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів ВАТ «Транс Оболонь» за 2012 р. Від-

повідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал товариства. Ми несемо відпо-
відальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі зібраних при ауди-
торській перевірці доказів. 

Аудиторська перевірка фінансової звітності проведена згідно Міжнародних стандартів 
аудиту, надання впевненості та етики. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати 
аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові 
звіти не містять суттєвих викривлень. 

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття 
інформації 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 не спостерігали за інвентаризацією наявних активів товариства станом на 01 грудня 
2012 р., оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами. Ми також не проводили 
операційний аудит об’єктів оподаткування. 

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка фінансової звітності ВАТ «Транс 
Оболонь» забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо неї. 

Оцінка активів та зобов’язань здійснена відповідно принципу «безперервності» виходячи 
з припущення, що діяльність товариства буде тривати далі. 

Облікова політика затверджена наказом № 152 від 30 грудня 2011 року «Про облікову 
політику підприємства на 2012 рік». 

Обрані елементи облікової політики протягом року залишались, в основному, незмінни-
ми. Інвентаризація активів і зобов’язань у 2012 р. проводилась згідно наказу по підприємству 
від 20.11.2012 р. № 106 у відповідності до вимог ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні» та Інструкції по інвентаризації основних засобів, немате-
ріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахун-
ків», затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.1994 р. № 69 (зі змінами та доповне-
ннями). Інвентаризаційні різниці врегульовано.

Бухгалтерський облік на підприємстві автоматизовано – «1С: Бухгалтерія, версія 7.7». По-
казники синтетичного обліку в основному підтверджуються даними аналітичного обліку. В 
цілому організація обліку та контролю на підприємстві, в суттєвих моментах, відповідає ви-
могам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складається і подається сво-
єчасно.

Для аналізу платоспроможності і фінансової стійкості (Додаток) використані дані бухгал-
терського Балансу підприємства станом на 31.12.2012р. (форма № 1) і Звіту про фінансові 
результати за 2012 р. (форма № 2). 

Звіт
щодо фінансової звітності

1. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає вимогам чинного законодавства 
та обраній обліковій політиці. Облікова політика протягом року залишалась незмінною.

2. Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку в цілому здійснені адекватно. 
Але справедлива вартість основних засобів значно вище їх залишкової вартості. 

3. Протягом 2012 р. підприємство значну частину доходів отримувало від здачі в оренду 
власних будинків і споруд (складських та офісних приміщень). Але при цьому інвестиційна 
нерухомість окремо в балансі не розкрита. Cтаття балансу «Основні засоби: первісна вартість» 
(код рядка 031) підлягає додатковому тестуванню на предмет ідентифікації інвестиційної не-
рухомості.

4. У звітному періоді статутний капітал товариства залишався без змін: 1441 тис. грн. На 
загальний розмір власного капіталу позитивно вплинула сума отриманого за 2012 рік чистого 
прибутку 712 тис. грн. Це дозволило покрити збитки минулих років і сформувати нерозподі-
лений прибуток в сумі 198 тис. грн. В цілому власний капітал у фінансовій звітності відобра-
жено правильно та адекватно. 

5. Підприємство має суттєві довгострокові (7490 тис. грн.) і поточні (4140 тис. грн.) 
зобов’язання. Розмір зобов’язань та їх структура, розкриті у фінансовій звітності, відповіда-
ють поточному обліку. 

6. Фінансові результати діяльності підприємства, відображені у фінансовій звітності адек-
ватно.

7. Дані фінансової звітності відповідають даним поточного обліку, а данні окремих форм 
звітності одні одному.

8. Баланс (ф. № 1) на 31.12.2012 р. валютою 17 047 тис. грн. та Звіт про фінансові резуль-
тати за 2012 рік (ф. № 2) із сумою чистого прибутку 594 тис. грн., складені відповідно вимог 
Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. 
№  996-ХІV та П(С)БО і відповідають поточному обліку.

9. Дані балансу і звітності у всіх суттєвих аспектах відображають результати господарсько-
фінансової діяльності підприємства за звітний рік та його фінансово-майновий стан на звітну 
дату. Рівень підтвердження: умовно-позитивний.

10. Результати проведеного фінансового аналізу показують підвищення ділової активнос-
ті та ефективності діяльності підприємства, покращення його платоспроможності, зменшення 
залежності від зовнішніх джерел фінансування, стабільний фінансовий стан з прогнозом по-
дальшого зміцнення. 

Звіт
стосовно розкриття інформації емітентом

1. Активи
Необоротні активи 
В балансі станом на 31.12.2012 р. розкрита сума незавершених капітальних інвестицій 

70  тис. грн. відповідає даним поточного обліку. 
Первісна вартість основних засобів визначається по вартості їх придбання, а також з ура-

хуванням попередніх дооцінок. Метод амортизації основних засобів обрано відповідно до 
норм Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI.

Амортизація нараховується щомісячно. В цілому облік основних засобів та їх оцінка здій-
снюється відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну 
України від 27.04.2000 р. № 92. Розкриті в балансі основних засобів первісною вартістю 23353 

тис. грн., їх зносу 8720тис. грн. і залишкової вартості 14633 тис. грн. відповідає поточному 
обліку. Разом з тим, Аудитор відмічає, що протягом останніх років переоцінка основних засо-
бів товариством не здійснювалась. Тому їх справедлива вартість є вищою за залишкову вар-
тість, розкриту у балансі та звітності. 

У статті «Основні засоби: первісна вартість» обліковуються введені в експлуатацію в 
2010  р. об’єкти інвестиційної нерухомості. Стаття балансу «Основні засоби: первісна вартість» 
(код рядка 031) підлягає додатковому тестуванню на предмет ідентифікації інвестиційної не-
рухомості.

Станом на 31 грудня 2012 р. на підприємстві обліковувались інші фінансові інвестиції в 
сумі 592 тис. грн. Це відповідає поточному обліку. До складу фінансових інвестицій входять 
акції відкритих акціонерних товариств, придбані шляхом обміну на акції власної емісії. Пере-
оцінка довгострокових фінансових інвестицій не проводилась. 

Інформація щодо необоротних активів у примітках до річної фінансової звітності (ф. № 5) 
розкрита повно та адекватно поточному обліку.

Оборотні активи. Оцінка виробничих запасів проводиться за первісною вартістю. Їх перео-
цінка на дату балансу не здійснюється. В суттєвих моментах облік запасів на підприємстві від-
повідає вимогам П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну України від 20.10.1999  р. 
№ 246. На звітну дату вартість виробничих запасів в сумі 232 тис. грн. розкрита адекватно.

Дебітори. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 
2012 р. обраховувалась за первісною вартістю в сумі 541 тис. грн. Резерв сумнівних боргів не 
створювався. Цим не дотримано вимог п. 7 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвер-
дженого наказом Мінфіну України від 08.10.1999 р. № 237.

Станом на 31 грудня 2012 року на підприємстві обліковувалась дебіторська заборгова-
ність за розрахунками з бюджетом 74 тис. грн., із внутрішніх розрахунків – 5 тис. грн., інша 
поточна дебіторська заборгованість – 471 тис. грн. Це відповідає даним поточного обліку. 

В процесі перевірки встановлено, що облік розрахунків з дебіторами в суттєвих моментах 
відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Мінфі-
ну України від 08.10.1999 р. № 237. 

Грошові кошти, їх еквіваленти, інші оборотні активи. Залишки грошових коштів, їх еквіва-
ленти, інші оборотні активи розкриті в балансі і звітності відповідно поточному обліку, а саме: 
грошові кошти в національній валюті 8 тис. грн., грошові кошти в іноземній валюті - 4 тис. 
грн., інші оборотні активи – 402 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів. У балансі станом на 31.12.2012 р. розкриті витрати майбутніх 
періодів в сумі 4 тис. грн. 

2. Забезпечення і зобов’язання
Забезпечення. Протягом 2012 р. підприємство забезпечень наступних витрат і платежів не 

створювало. Цим не дотримано вимог п. 45 П(С)БО «Баланс», затвердженого наказом Мінфі-
ну України від 31.03.1999 р. № 87.

Довгострокові зобов’язання. Станом на 31.12.2012 р. довгострокові зобов’язання по кре-
дитам банків обліковувались в сумі 7490 тис. грн. Відстрочені податкові зобов’язання і від-
строчені податкові активи підприємством не визначаються. Цим не дотримуються вимоги П(С)
БО 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. 
№  353.

Поточні зобов’язання. Зобов’язання з короткострокових кредитів банку, розкриті в сумі 
1070 тис. грн. відповідають даним поточного обліку. Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги розкрита у балансі в сумі 998 тис. грн. реальна і відповідає поточному обліку. 
У складі поточних зобов'язань розкриті зобов'язання за розрахунками з учасниками з виплати 
дивідендів за 2001 рік в сумі 16 тис. грн. Така кредиторська заборгованість є простроченою і 
підлягає віднесенню на фінансові результати. Інші види зобов’язань розкриті в балансі адек-
ватно. Прострочених зобов’язань з оплати праці підприємство не має. Сума інших поточних 
зобов’язань 1322 тис. грн. відповідає поточному обліку.

3. Капітал
Статутний капітал. Статутний капітал товариства згідно статуту (редакція від 30.03.2006р.) 

зареєстрований в розмірі 1441282 (один мільйон чотириста сорок одна тисяча двісті вісімде-
сят дві) гривні. Він поділений на 5765128 (п’ять мільйонів сімсот шістдесят п’ять тисяч сто 
двадцять вісім) простих іменних акцій номіналом 0,25 грн. кожна. Акції випущені в докумен-
тарній формі, а потім переведені в бездокументарну форму. Це відповідає свідоцтву про реє-
страцію випуску акцій ДКЦПФР, виданому Управлінням ДКЦПФР у м. Києві і Київській області 
22 серпня 2002 р., реєстраційний номер 418/1/02. 

На початок і кінець звітного періоду розмір зареєстрованого капіталу не змінювався. Ста-
ном на 01.01.2012 р. і 31.12.2012 р. статутний капітал у поточному обліку (рах. 40 «Статутний 
капітал») відображений у повній сумі, що відповідає статутним документам. Він повністю за-
безпечений майном. Емісія акцій розміщена повністю. Їх вартість сплачена приватизаційними 
паперами, акціями та грошовими коштами. 

Інші види власного капіталу. Статті іншого капіталу розкриті відповідно даним поточного 
обліку. Інший додатковий капітал становить 3657 тис. грн. Резервний капітал сформований не 
повністю в сумі 137 тис. грн., що пояснюється збитковістю діяльності у попередніх звітних 
періодах. Враховуючи, що за 2012 рік підприємство отримало прибуток що дозволило по-
крити накопичені збитки. 

На звітну дату за період своєї діяльності підприємство має нерозподілений прибуток в 
сумі 198 тис. грн., що відповідає поточному обліку. Рекомендується залишок нерозподіленого 
прибутку у встановленому порядку направити на формування резервного капіталу, до обсягів 
встановлених статутом підприємства.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 3991 
тис. грн. Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Та-
ким чином, вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються.

У звітному періоді подій, що можуть суттєво вплинути на фінансово-майновий стан під-
приємства та вартість акцій, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» не відбувалось.

Певні ризики становить заборгованість по кредитам банкам. На кінець 2012 р. вона в ціло-
му складала 8550 тис. грн. На звітну дату це становило 50,1 % активів підприємства. За звіт-
ний рік вона дещо зменшилась. 

Аналіз структури пасивів підприємства на кінець звітного року показує, що за 2012 р. за-
лежність від зовнішніх джерел фінансування зменшилась на 1722 тис. грн. Це позитивно 
впливає на фінансовий стан. 

4. Фінансові результати
У 2012 р. підприємство отримало дохід (виручку) від реалізації з урахуванням доходів від 
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здачі майна в оренду в сумі 18701 тис. грн. ( в т.ч. ПДВ). Облік доходів на підприємстві здій-
снюється згідно вимог П(С)БО 15 «Дохід», затвердженого наказом Мінфіну України від 
29.11.1999 р. № 290. Отримані доходи розкриті у звітності адекватно.

Облік витрат діяльності, в цілому, ведеться відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», затвердже-
ного наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318. Витрати у звітності розкриті адекватно. 

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік підприємство отримало 
чистий прибуток в сумі 594 тис. грн. Це відповідає даним поточного обліку. Прибутковість ді-
яльності зумовлена збільшенням доходів від реалізації. Фінансові результати розкриті у звіт-
ності адекватно.

Висновок: Емітентом інформація розкрита адекватно. Рівень підтвердження: умовно-

позитивний.
Директор АФ «Інтербаланс» 
Аудитор  М.Г.Гайдай 
11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос

тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації розміщено на www. stockmarket.gov.ua 11.04.13.

12. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Директор  В.В.Сависько

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
Публічне акціонерне товариство «АПЕКСБАнК»

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «АПЕКС-БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36482677
1.4. Місцезнаходження емітента: 01014, м. Київ, вул. Печерська, 2/16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 224-59-82; (044) 224-59-82.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: apeks@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації www.apeksbank.com.ua/content/view/41/70/lang,uk/
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:
відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Річними загальними зборами ПАТ «АПЕКС-БАНК» (Рішення №1 єдиного акціонера, що 

одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів ПАТ «АПЕКС-БАНК» від 19 квітня 
2013  р.) відбулися зміни у складі посадових осіб Банку, прийнято рішення: 

1.Припинити повноваження діючої Спостережної ради, зважаючи на те, що Спостережна 
рада обрана рішенням Загальних зборів Банку (Рішення єдиного акціонера № б/н від 
21.04.2010 р.), а згідно з п. 5.1 ст. 5 Положення про Спостережну раду ПАТ «АПЕКС-БАНК», 
затвердженого протоколом позачергових Загальних зборів Банку № 1 від 14.07.2009р., строк 
повноважень Спостережної ради визначено в 3 (три) роки:

1.1.Голови Спостережної Ради Банку - Кузнєцова Євгена Едуардовича, дозвіл на розкрит-
тя паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Підстава звільнення – перевибори. Строк, протягом якого посадова особа займала 
посаду – з 21.04.2010 по 19.04.2013. Кузнєцов Євген Едуардович – опосередковано володіє 
100% статутного капіталу ПАТ «АПЕКС-БАНК» як єдиний 100% учасник ТОВ «ПАРФЕ», пряма 
участь – розмір пакету що належить Кузнєцову Є.Е.- 0,00 шт., що складає 0,00% статутного 
капiталу ПАТ «АПЕКС-БАНК».

1.2. Члена Спостережної Ради Банку - Кузнєцова Едуарда Івановича, дозвіл на розкриття 
паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Підстава звільнення – перевибори. Строк, протягом якого посадова особа займала посаду – з 
21.04.2010 по 19.04.2013. Не володіє часткою в статутному капіталі банку. 

1.3. Члена Спостережної Ради Банку - Хоменко Людмилу Михайлівну, дозвіл на розкрит-
тя паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Підстава звільнення – перевибори. Строк, протягом якого посадова особа займала 
посаду – з 21.04.2010 по 19.04.2013. Не володіє часткою в статутному капіталі банку. 

2.Обрати Спостережну раду в наступному складі: 
2.1. Голова Спостережної ради – Кузнєцов Євген Едуардович, дозвіл на розкриття паспорт-

них даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Підстава 
призначення – перевибори. Кузнєцов Євген Едуардович – опосередковано володіє 100% ста-
тутного капіталу ПАТ «АПЕКС-БАНК» як єдиний 100% учасник ТОВ «ПАРФЕ», пряма участь – 
розмір пакету що належить Кузнєцову Є.Е.- 0,00 шт., що складає 0,00% статутного капiталу 
ПАТ «АПЕКС-БАНК». Строк на який призначено – відповідно до Статуту ПАТ «АПЕКС-БАНК». 
Інші посади Кузнєцова Є.Е.- з 21.04.2010 Голова Спостережної Ради ПАТ «АПЕКС-БАНК»;

2.2. Член Спостережної ради – Кузнєцов Едуард Іванович, дозвіл на розкриття паспорт-
них даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Під-
става призначення – перевибори. Не володіє часткою в статутному капіталі банку. Строк на 

який призначено – відповідно до Статуту ПАТ «АПЕКС-БАНК»; Інші посади Кузнєцова Е.І.- з 
березня 2010 року по теперішній час працює директором ТОВ «ПАРФЕ». Розмiр пакета акцiй 
ПАТ «АПЕКС-БАНК», які належать Кузнєцову Е.І. - 0,00 шт., що складає 0,00% статутного 
капiталу ПАТ «АПЕКС-БАНК»;

2.3. Член Спостережної ради – Хоменко Людмила Михайлівна, дозвіл на розкриття паспорт-
них даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Підстава 
призначення – перевибори. Не володіє часткою в статутному капіталі банку. Строк на який призна-
чено – відповідно до Статуту ПАТ «АПЕКС-БАНК». Розмiр пакета акцiй ПАТ «АПЕКС-БАНК», які 
належать Хоменко Л.М. - 0,00 шт., що складає 0,00% статутного капiталу ПАТ «АПЕКС-БАНК».

3. Припинити достроково повноваження
3.1. Голови Ревізійної комісії Банку – Міневича Івана Федоровича, дозвіл на розкриття 

паспортних даних не надано, не володіє часткою в статутному капіталі банку, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Підстава звільнення – у зв’язку з обран-
ням нового складу Ревізійної комісії Банку. Строк, протягом якого посадова особа займала 
посаду – з 16.04.2011 р. по 19.04.2013. Розмiр пакета акцiй ПАТ «АПЕКС-БАНК», які належать 
Міневичу І.Ф. - 0,00 шт., що складає 0,00% статутного капiталу ПАТ «АПЕКС-БАНК»;

3.2. Члена Ревізійної комісії – Кузнєцової Тетяни Євлампіївни, дозвіл на розкриття пас-
портних даних не надано, не володіє часткою в статутному капіталі банку; непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Підстава звільнення – у зв’язку з обранням 
нового складу Ревізійної комісії Банку . Строк, протягом якого посадова особа займала по-
саду – з 16.04.2011 р. по 19.04.2013. Розмiр пакета акцiй ПАТ «АПЕКС-БАНК», які належать 
Кузнєцовій Т.Є. - 0,00 шт., що складає 0,00% статутного капiталу ПАТ «АПЕКС-БАНК»;

3.3. Члена Ревізійної комісії – Страшного Олександра Віталійовича, дозвіл на розкриття 
паспортних даних не надано, не володіє часткою в статутному капіталі банку, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Підстава звільнення – у зв’язку з обран-
ням нового складу Ревізійної комісії Банку . Строк, протягом якого посадова особа займала 
посаду – з 16.04.2011 р. по 19.04.2013. Розмiр пакета акцiй ПАТ «АПЕКС-БАНК», які належать 
Страшному О.В. - 0,00 шт., що складає 0,00% статутного капiталу ПАТ «АПЕКС-БАНК».

4. Обрати Ревізором Банку представника Акціонера – Кицюк Наталію Володимирівну.
Кицюк Наталію Володимирівну призначено на посаду Ревізора ПАТ «АПЕКС-БАНК», до-

звіл на розкриття паспортних даних не надано, не володіє часткою в статутному капіталі бан-
ку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Підстава призначення – у 
зв’язку з обранням нового складу Ревізійної комісії Банку. Обгрунтування змін - Керуючись 
аб.2 ч. 1 ст. 73 роз. XIV Закону України «Про акціонерні товариства» (в акціонерних товари-
ствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства до 100 осіб може запрова-
джуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія), враховуючи те, що корпоратив-
ні права Банку належать одноособово Акціонерові, обрано Ревізором Банку представника 
Акціонера. Строк на який призначено – відповідно до Статуту ПАТ «АПЕКС-БАНК». Інші по-
сади Кицюк Н.В. - згідно наданій довіріності представляє інтереси ТОВ «ПАРФЕ» в підпри-
ємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкованості і форм власності та га-
лузевої належності, перед фізичними особами з питань, що стосуються діяльності 
ТОВ  «ПАРФЕ». Розмiр пакета акцiй ПАТ «АПЕКС-БАНК», які належать Кицюк Н.В.- 0,00 шт., 
що складає 0,00% статутного капiталу ПАТ «АПЕКС-БАНК».

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
Голова Правління ПАТ «АПЕКС-БАНК» 

__________
(підпис) 

А.В. Кириллова
(ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 2013-04-22
(дата) 

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «АПЕКСБАнК»

Річна 
інформація емітента

за 2012 рік
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ГРАНIТ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 14243982
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

14243982.at.ua

Директор  В.М.Харченко

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ГРАнIт»

Річна
 інформація емітента

(відповідно до дод.45 «Положення про розкриття інформації емітен-
тами цп»):1.Повне найменування-ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КУРДЮМIВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБIВ»,2.Код за  
ЄДРПОУ-00293545,3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розмі-
щено регулярну річну інформацію-kzki.at.ua.Генеральний директор  
Махров  Б.О.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КУРДЮМIВСЬКий ЗАВОД КиСЛОтОтРиВКиХ ВиРОБIВ»
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Річна інформація емітента 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «К ЕНД Ф Д»
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «К ЕНД Ф Д»;
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне підприємство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 49000, Україна, мiсто Днiпропетровськ, Бабушкінський 

район, вулиця Комсомольська, буд. 40;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31705305;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 778-51-55;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 403084;
1.7. Дата державної реєстрації: 08.10.2001 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: kfd.dp.ua;
1.9. Розмір статутного капіталу емітента 33 011 800,00 грн;
1.10. Електронна поштова адреса емітента kandfd_2012@emitent.net.ua;

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

Найменування показника
Період

звітний попередній

Усього активів 78284 78282

Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції 33000 33000

Запаси 125 125

Сумарна дебіторська заборгованість 1787 1787

Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0

Власний капітал 33267 33265

Статутний капітал 33012 33012

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 255 253

Довгострокові зобов'язання 40758 40758

Поточні зобов'язання 3492 3546

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 ви-
пусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних па-
перів власних випусків протягом періоду

0 0

Вартість чистих активів
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента
Вищий орган управлiння - Загальнi збори Учасникiв Товариства. Загальнi збори про-

водяться за участю Учасникiв Товариства. Учасники повiдомляються про проведення 
Зборiв Товариства будь-яким доступним та прийнятним для них способом, що забезпечує 
своєчасне одержання повiдомлення. Збори Учасникiв мають право розглядати будь-якi 
питання дiяльностi Товариства та приймати по них рiшення. Загальнi збори Учасникiв 
Товариства своїм рiшенням створюють виконавчий орган: колегiальний (дирекцiя) або 
одноособовий (Президент). Для поточного керiвництва Товариством та забезпеченням 
його функцiй Учасники Товариства призначають Президента Президент пiдзвiтний зборам 
Учасникiв Товариства та органiзує виконання їх рiшень. Президент дiє без доручення вiд 
iменi Товариства. Президент несе вiдповiдальнiсть за всю господарську та економiчну 
дiяльнicть Товариства, виробництво, зберiгання та збут продукцiї. Контролюючий ор-
ган Товариства - Ревiзiйна комiсiя, голова ревiзiйної комiсiї начальник управлiння роз-
витку Ключник Н.Л., членiв комiсiї не обрано. Контроль за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю виконавчого органу Товариства здiйснюється ревiзiйною комiсiєю. Порядок 
створення та повноваження контрольного органу встановлюються загальними зборами 
Учасникiв Товариства. Також для здiйснення контролю за фiнансовою дiяльнiстю Това-
риства згiдно з рiшенням загальних зборiв може призначатися аудиторська перевiрка. 
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства прова-
диться ревiзiйною комiсiєю за дорученням зборiв Учасникiв чи за власною iнiцiативою. 
Наглядова рада- членiв комiсiї не обрано.

Інформація про посадових осіб емітента
Президент - Ключник Володимир Михайлович; серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт: АЕ, 503437, 18.03.1997 р., Кiровським РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл.; 1947 року народження. Освіта: вища, квалiфiкацiя - архiтектор. Стаж 
керівної роботи (років): 36. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: З 
червня 1996 р. по сiчень 2002 р. - Президент ТОВ «К ЕНД Ф». З 01.11.2001 р. по 01.02.2002 р. 
Президент ТОВ «К ЕНД Ф Д» (по сумiсництву). З лютого 2002 р. по теперiшнiй час - Президент 
ТОВ «К ЕНД Ф Д».

Голова ревiзiйної комiсiї - Ключник Наталiя Леонiдiвна; серія, номер, дата видачі та на-
йменування органу, який видав паспорт: АЕ, 503435, 18.03.1997 р., Кiровським РВ ДМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл.; 1951 року народження. Освіта: вища, квалiфiкацiя - архи-
тектор. Стаж керівної роботи (років): 22. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав: З серпня 1996 р. по сiчень 2002 р. - Вiце-президент ТОВ «К ЕНД Ф». З 01.11.2001 
р. по 01.02.2002 р. Вiце-президент ТОВ «К ЕНД Ф Д» (по сумiсництву). З лютого 2002 р. по 
теперiшнiй час - Голова ревiзiйної комiсiї ТОВ «К ЕНД Ф Д».

Головний бухгалтер - Конопльова Олена Олексiiвна; серія, номер, дата видачі та найме-

нування органу, який видав паспорт: АМ, 786011, 07.08.2001 р., Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл.; 1959 року народження. Освіта: середня- спецiльна. Стаж 
керівної роботи (років): 18. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: 
01.11.1995 р. - 19.03.2005 р. - головний бухгалтер ТОВ «Лайт», 20.03.2006 р. - 20.02.2008 
р. - головний бухгалтер ТОВ «Солана».

Інформація про засновників емітента
Ключник Володимир Михайлович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, 

який видав паспорт паспорт: АЕ, 503437, 18.03.1997 р., Кiровським РВ ДМУ УМВС України 
в Днiпропетровськiй обл. Засновнику/учаснику належить 50% від загальної кількості акцій 
(часток, паїв).

Ключник Наталiя Леонiдiвна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який ви-
дав паспорт паспорт: АЕ, 503435, 18.03.1997 р., Кiровським РВ ДМУ УМВС Ук. Засновнику/
учаснику належить 50% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента
Дисконтні облігації
Випуск зареєстровано 22.02.2007 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

80/2/07, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, номінальною вартістю – 100,00 грн., 
у кількості 250000 штук у випуску, загальною номінальною вартістю 25000000 грн. Форма 
існування - Документарна, форма випуску - Іменні. Дата погашення облігацій - 26.03.2016 
року. ТОВ «К ЕНД Ф Д» - емiтент облiгацiй iменнi, дисконтнi, звичайнi без додаткового за-
безпечення. Рiшення про розмiщення облiгацiй прийнято Загальними зборами учасникiв 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «К ЕНД Ф Д» 04 червня 2007 року (протоко-
лом без номеру). Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, були спрямованi 
на проектнi пiдготовчi роботи, придбання матерiалiв, конструкцiй, сплату за послуги 
спецiалiзованих органiзацiй, проведення зносу та пiдготовки територiї пiд будiвництво, 
тощо в процесi проведення господарської дiяльностi емiтента у м. Днiпропетровську та 
зокрема для будiвництва багатофункцiонального житлово-будiвельний комплексу (з 
реконструкцiєю забудови кварталiв) в районi вул. Херсонськiй - вул. Щорса - вул. Ушин-
ського - пр. Пушкiна в центральнiй частинi мiста Днiпропетровська. Джерелом погашення 
облiгацiй є власнi кошти та кошти, що будуть отриманi в результатi господарської дiяльностi 
пiсля сплати обов’язкових платежiв та розрахункiв з бюджетом. ТОВ «К ЕНД Ф Д» проводив 
вiдкрите розмiщення облiгацiй.

Цільові (безпроцентні) облігації
Випуск зареєстровано 29.04.2009 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

147/2/09, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, номінальною вартістю – 72,50 грн. у 
кількості 27926 штук у випуску, загальною номінальною вартістю 2038598 грн. Форма існу-
вання - Бездокументарна, форма випуску - Іменні. Випуск здійснено під Вiдкрите (публiчне) 
розмiщення облiгацiй даного випуску проводилось у вiдповiдностi до вимог чинного за-
конодавства України через уповноваженого торговця цiнними паперами ТОВ ДIЛЕРСЬКА 
КОНТОРА «УКРIНВЕСТ», який уклав угоду про органiзацiю розмiщення цiнних паперiв з 
ЗАТ «Приднiпровська фондова бiржа». Мета емiсiї - залучення коштiв на здiйснення гос-
подарської дiяльностi Товариства по фiнансуванню будiвництва житлових примiщень в 
надбудовi над стилобатною частиною I-ї черги будiвництва будiвель громадського та жит-
лового призначення (з реконструкцiєю забудови кварталiв) у районi вул. Херсонської - вул. 
Щорса - вул. Ушинського - пр. Пушкiна в центральнiй частинi мiста Днiпропетровська (VI 
етап будiвництва), в тому числi шляхом укладання договорiв на виконання будiвельно-
монтажних робiт, придбання будiвельних, товарно-матерiальних цiнностей, що будуть 
використанi в процесi будiвництва житла. Результати розмiщення облiгацiй зареєстрованi 
ДКЦПФР 22.06.2010 р. Свiдоцтво № 147/2/09. Кризове становище у будiвельнiй галузi не-
гативно вплинуло на результати господарської дiяльностi компанiї, будiвництво було тимча-
сово припинено та як наслiдок вiдбулося неповне розмiщення заявленого у Проспектi емiсiї 
об’єму облiгацiй. На звiт про про наслiдки погашення облiгацiй ТОВ «К ЕНД Ф Д», наданий 
до ДКЦПФР, було отримано листа вих. № 11/02/1148 вiд 26.01.2011 р. про нескасування 
випуску облiгацiй з причини непогашення всiх облiгацiй, що перебували в обiгу. Дата по-
гашення облігацій - 28.12.2010 року.

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

Найменування реєстратора - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «IК-Реєстр» 
(код за ЄДРПОУ - 31655693), організаційно-правова форма: Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю. Місцезнаходження: Вакуленчука, 3а, офiс 701, Днiпропетровськ, 
Кiровський р-н, Днiпропетровська, 49061. Реєстратор має ліцензію на цей вид діяльності 
АВ 376541, що видана: ДКЦПФР, 12.10.2007 року. Контактний телефон: (0562) 31-89-24, 
факс: (0562) 36-95-07. Основний вид діяльності: Юридична особа, яка здiйснює професiйну 
депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Укладено до-
говір №73-Р від 01.12.2011 р. Договір розірвано, у зв’язку з закінченням сроку дії ліцензії, 
12.10.2012 року.

Найменування реєстратора-Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iмпульс» органі-
заційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 31184302. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпропетровськ, вул. Панiкахи, 2. Номер 
ліцензії на вид діяльності серiя АГ №580157, що видана ДКЦПФР, 11.01.2012 р. Міжмісь-
кий код та телефон (056) 740-94-93, факс (056) 740-94-99. Вид діяльності: ведення реєстрiв 
власникiв iменних цiнних паперiв. Укладено договiр на ведення системи реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв № 77-Р/12 вiд 01.12.2012 року.

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

емітента:
ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Дніпроконсульт». Ідентифікаційний код 24600006.
Державну реєстрацію юридичної особи проведено 18.02.1997 р. Виконавчим комітетом 

Дніпропетровської міської ради за адресою: 49106, м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 35, к. 264 
(номер запису 1 224 120 0000 04777), Свідоцтво Серія А00 № 404703.

Фактичне місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93, к. 415.
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1731 видано Ауди-
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торською палатою України (АПУ) 26.01.2001 р. рішенням № 98, продовжено рішенням АПУ № 
221/3 від 04.11.2010 р. до 04.11.2015 р.

Аудитор: Гаврилова О.М., Сертифікат аудитора серії А № 005521 видано рішенням АПУ № 
125 від 22.07.2003 р., продовжено до 22.07.2013 р. рішенням АПУ № 191/2 від 26.06.2008 р.

Інформація про аудиторську перевірку
Перевірено фінансові звіти товариства за 2012 рік у складі:
- «Баланс на 31.12.2012 р.» (форма № 1) з валютою 78 284 тис. грн.;
- «Звіт про фінансові результати за 2012 рік» (форма № 2);
- «Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік» (форма № 3);
- «Звіт про власний капітал за 2012 рік» (форма № 4);
- «Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік» (форма № 5).
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 
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 паперів, аудиторської 
діяльності та інше, з елементами МСА, прийнятих в Україні в якості національних.

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 органі-
зації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також оцінку загального представлення 
фінансових звітів, відповідності їх показників даним регістрів бухгалтерського обліку без здій-
снення процедур перевірки достовірності первинної бухгалтерської документації.

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 безумовно-позитивного аудиторського висновку.

ВИСНОВОК
Прийнята керівництвом товариства система бухгалтерського обліку та облікова політика, 

на нашу думку, відповідають встановленим П(С)БО, 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 П(С)БО та вимог діючого законодавства України, 
справедливо та достовірно відображають фінансовий стан товариства на 31.12.2012 р.

Інформацію:
- за видами активів в сумі 78 284 тис. грн.;

- про забезпечення майбутніх витрат і платежів 767 тис. грн.;
- про зобов’язання товариства в сумі 40 758 тис. грн.;
- про власний капітал товариства в сумі 33 267 тис. грн.;
- у всіх суттєвих аспектах розкрито, за нашою думкою, відповідно до П(С)БО.
Вартість чистих активів в сумі 33 267 тис. грн. станом на 31.12.2012 р. відповідає вимогам 

законодавства у всіх суттєвих аспектах, відповідно до П(С)БО, інформацію про вартість чистих 
активів наведено вірно.

На нашу думку, твердження управлінського персоналу товариства про те, що статутний 
капітал станом на 31.12.2012 р. в сумі 33 012 тис. грн. сплачений у встановлені законодав-
ством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено 
достовірно.

Обсяг чистого прибутку за 2012 рік складає 2 тис. грн.
Зобов’язань за іпотечними цінними паперами товариство немає.
Зобов’язання товариства за борговими цінними паперами склали 25 358 тис. грн., створи-

лися за рахунок довгострокових зобов’язань за іменними облігаціями,в тому числі:
- за дисконтними іменними облігаціями на суму 23 118 тис. грн.;
- за цільовими іменними облігаціями на суму 2 240 тис. грн.
29.04.2009 р. ТОВ «К ЕНД Ф Д» отримало від ДКЦПФР Свідоцтво про реєстрацію випуску 

облігацій підприємств в бездокументарній формі існування: облігацій серії В цільових іменних 
на суму 72 447 075,00 грн. (реєстр.№ 147/2/09-Т).

Фактично в період розміщення цільових облігацій було залучено коштів на суму 2240 тис. грн.
Інформація про інші 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» (особлива інформація), у фінансових звітах не наводиться. Аудитори не в змозі 
перевірити достовірність цієї інформації. Інформація щодо порушення справ про бан-
крутство, рішення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутство 
товариства відсутня.

Крім того, товариство листом № 12/03 від 10.04.2013 року, проінформувало аудиторів, 
що інші дії, які зазначені в п.1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», 
не мали міста.

Змін складу керівних осіб в перевіряємому періоді не було.
7. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2013 р.
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності): kfd.dp.ua, в мережі Інтернет 24.04.2013 р.

8. Підпис
8.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Президент Ключник В.М.
22.04.2012 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ»;

Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00191454;
Місцезнаходження емітента:: 49124, м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 1;
Міжміський код, телефон та факс емітента: (0562) 35-24-55;
Електронна поштова адреса емітента: sekretar@vtorm.dp.ua;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: www.dneprvtormet.interpipe.biz;
Вид особливої інформації відповідно: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Рішенням річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕР-

ПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» 19.04.2013 року (протокол № 27 від 19.04.2013 
року) припинено повноваження членів Наглядової ради:

1. Члена Наглядової ради Бурносової Наталії Вадимівни, паспорт серії СН № 633318, ви-
даний Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві «10» грудня 1997 року. На посаді члена 
Наглядової ради перебував з 12.04.2011 року до 19.04.2013 року. Акціями Товариства володіє 
в кількості 1 шт., що становить 0,000000385% в СК Товариства. Непогашені судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

2. Члена Наглядової ради Слюсарева Олексія Юрійовича, паспорт серії АЕ №211263, 
виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області «27» лютого 1996 
року. На посаді члена Наглядової ради перебував з 12.04.2011 року до 19.04.2013 року. Ак-
ціями Товариства володіє в кількості 1 шт., що становить 0,000000385% в СК Товариства. 
Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Члена Наглядової ради Лихоманова Андрія Анатолійовича, паспорт серії АК 031631, 
виданий Нiкопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області «13» лютого 1998 
року. На посаді члена Наглядової ради перебував з 12.04.2011 року до 19.04.2013 року. Ак-
ціями Товариства володіє в кількості 1 шт., що становить 0,000000385% в СК Товариства. 
Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Члена Наглядової ради Чернявського Олександра Геннадійовича, паспорт серії СН № 
896781, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві «11» вересня 1998 року. На 
посаді члена Наглядової ради перебував з 12.04.2011 року до 19.04.2013 року. Акціями Това-
риства володіє в кількості 1 шт., що становить 0,000000385% в СК Товариства. Непогашені 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Члена Наглядової ради Морозова Дениса Володимировича, паспорт серії АЕ №016263, 
виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області «30» червня 
1995 року. На посаді члена Наглядової ради перебував з 12.04.2011 року до 19.04.2013 року. 
Акціями Товариства володіє в кількості 1 шт., що становить 0,000000385% в СК Товариства. 
Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» 19.04.2013 року (протокол № 27 від 19.04.2013 року) обрано:
1. Членом Наглядової ради строком на три роки Бурносову Наталію Вадимівну, паспорт 

серії СН № 633318, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві «10» грудня 1997 
року. На даний час обіймає посади: Радник з корпоративного права ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРА-
ЇНА», Член Наглядової ради ТОВ «НВЦ «ЯКІСТЬ»; Член Наглядової ради Пат «ІНТЕРПАЙП 
НМТЗ». Акціями Товариства володіє в кількості 1 шт., що становить 0,000000385% в СК То-
вариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Членом Наглядової ради строком на три роки Лихоманова Андрія Анатолійовича, 
паспорт серії АК № 031631, виданий Нікопольським МВ УМВС України в Дніпропетровській 
області «13» лютого 1998 року. На даний час обіймає посаду Начальника управління еконо-
мічної безпеки ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА». Інші посади, які обіймав Лихоманов А.А. протя-
гом останніх п’яти років: Начальник відділу оптимізації та планування трудових ресурсів ВАТ 
«ІНТЕРПАЙП НТЗ»; Начальник Управління економічної безпеки ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА». 
Акціями Товариства володіє в кількості 1 шт., що становить 0,000000385% в СК Товариства. 
Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Членом Наглядової ради строком на три роки Морозова Дениса Володимировича, пас-
порт серії АЕ № 016263, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській 
області «30» червня 1995 року. На даний час обіймає посади: Начальник Управління продукта-
ми та ресурсами ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; Член Наглядової ради Пат «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»; 
Член Наглядової ради ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Інші посади, які обіймав Морозов Д.В. протягом 
останніх п’яти років: Начальник бюджетного управління фінансово-економічної служби ТОВ 
«ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ». Акціями Товариства володіє в кількості 1 шт., що становить 
0,000000385% в СК Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Членом Наглядової ради строком на три роки Палій Максима Орестовича, паспорт се-
рії МС № 478077, виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області «10» 
жовтня 1998 року. На даний час обіймає посаду Контролера з забезпечення відповідності ТОВ 
«ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ». Інші посади, які обіймав Палій М.О. протягом останніх п’яти ро-
ків: Старший менеджер Департаменту корпоративних фінансів ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК». 
Акціями Товариства не володіє. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Членом Наглядової ради строком на три роки Шульгу Владислава Володимировича, 
Паспорт 64№3259124, виданий УФМС-515 «20» вересня 2010 року. На даний час обіймає 
посаду Заступника директора з фінансів та економіки ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ». 
Інші посади, які обіймав Шульга В.В. протягом останніх п’яти років: Заступник директора з 
фінансів та економіки ТОВ «УралПлатіна Холдінг»; Заступник генерального директора з еко-
номіки та фінансів ТОВ «УралПлатіна Холдінг»; Фінансовий директор ТОВ «Інтермінералс»; 
Віце-президент по фінансам в Адміністрації ТОВ «Толлтек»; Заступник директора ТОВ «Гір-
ничорудна компанія «АфроАзія»; Директор ТОВ «Гірничорудна компанія «АфроАзія»; Про-
ектний директор - заступник генерального директора ТОВ «Коалко Девелопмент». Акціями 
Товариства не володіє. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
млені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства України.

Голова Правління Короткова Ольга Миколаївна.
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Річна інформація емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГIЯ» за 2012 рік

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

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГIЯ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Публiчне акцiонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 49000, Днiпропетровська область, Бабушкiнський, 

м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта, буд. 18, кв. 2;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33770783;
1.5. Міжміський код та телефон: (056) 373-93-09;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААВ № 183945;
1.7. Дата державної реєстрації: 26.09.2005 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: https://sites.google.com/site/znkifstrategy/.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника
Період

звітний попередній
Усього активів  152671  149388
Основні засоби (за залишковою вартістю)  --  -- 
Довгострокові фінансові інвестиції  54000  54000
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  80222  25522
Грошові кошти та їх еквіваленти  10191  48595
Власний капітал  152671  148166
Статутний капітал  50420  50420
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  100917  96412
Довгострокові зобов'язання  --  -- 
Поточні зобов'язання  --  1222
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  --  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

 --  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  --  -- 
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість  --  -- 
у відсотках від статутного 
капіталу

 --  -- 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних па-
перів власних випусків протягом періоду

 --  -- 

Вартість чистих активів  152671  148166
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента
1. Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння АТ.
2. Виконавчий орган Товариства - Голова Наглядової ради.
3. Наглядова Рада Товариства.
Інформація про посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента:
Голова Наглядової ради Конколович Яна Iгорiвна
Член Наглядової ради Фоменко Олена Володимирiвна
Член наглядової ради Олешко Белла Iванiвна
Інформація про засновників емітента
Фоменко Дмитро Семенович. Частка в статутному капiталi 91.194000000000%

4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї Акцiя проста бездокументарна iменна. Форма випуску - Бездокументарнi iменнi. 

Кiлькiсть цiнних паперiв 5042 шт. Номiнал одного цiнного папера 10000.00 грн. Процент в 
cтатутному капiталi емiтента 91.19%. На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними па-
перами емiтента не здiйснювалась. Заяви на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках 
(бiржах) не подавалась, намiрiв щодо реєстрацiї будь яких цiнних паперiв не приймалось.

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 26.04.2012 р.

7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

За прости-
ми акціями

За привілейо-
ваними акціями

За прости-
ми акціями

За привілейо-
ваними акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.  0.00  0.00  0.00  0.00
Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн. 

 0.00  0.00  0.00  0.00

Сума виплачених дивідендів, грн.  0.00  0.00  0.00  0.00
Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів 

 . .  . .  . .  . . 

Дата виплати дивідендів  . .  . .  . .  . . 
Опис Дивiденди у звiтному роцi не виплчувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Основнi вiдомостi про аудиторську компанiю:
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДНIПРОВСЬКА 

АУДИТОРСЬКА ГРУПА».
ТОВ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА» здiйснює дiяльнiсть в галузi аудиту на 

пiдставi Свiдоцтва Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб’єктiв аудитор-

ської дiяльностi № 3636, виданого згiдно рiшення Аудиторської палати України № 153/3 вiд 
29 вересня 2005 р. Вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України № 219/3 вiд 14 липня 
2010 р. термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 14 липня 2015 р.

ТОВ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА» внесено до реєстру аудиторiв та аудитор-
ських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють 
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiдповiдно до рiшення Державної Комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку вiд 02 листопада 2010 р. №1660. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва про 
внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 
перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв 1219, серiя 
АБ номер 001121, строк дiї з 02 листопада 2010 р. по 14 липня 2015 р.

Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ ФI-

КО ВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГIЯ».
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 33770783.
Мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбнехта, буд. 18, кв. 2.
Дата державної реєстрацiї: 26 вересня 2005 р.
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 
«СТРАТЕГIЯ», у складi що додається, а саме: балансу на 31.12.2012 р. та вiдповiдних звiтiв 
про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився 
цiєю датою, а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi 
примiтки.

Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналомiз використан-
ням концептуальної основи спецiального призначення, що грунтується на застосуваннi ви-
мого МСФО, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування».

Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде 
використана для пiдготовки першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з 
урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлу-
мачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом 
на 31.12.2013 р.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть:
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлен-

ня цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначен-
ня, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для 
того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора:
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 

результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi 

стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть 
не мiстять суттєвих викривлень. При проведеннi аудиту також дотриманi «Вимоги до аудитор-
ського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй 
мiсцевої позики)», затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку вiд 29.09.2011 року №1360.

Висловлення думки:
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi 

«Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», попередня фiнансова звiтнiсть 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГIЯ» 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, 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.

Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено 
вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Визнаючи можливiсть iснування суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства, нами була проведена iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв вiдповiдно до МСА 240 
«Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Ри-
зик шахрайства нами був оцiнений як низький. Ми отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi 
докази, що стосувалися оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, че-
рез розробку i застосування вiдповiдних процедур у вiдповiдь. На нашу думку твердження 
управлiнського персоналу про те, що фiнансовi звiти не мiстять викривлень внаслiдок шах-
райства - наведено достовiрно.

Дата i номер договору на проведення аудиту № 05-11/12-С вiд 05 листопада 2012 року.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 05.11.2012 р., 05.04.2013 р.
Директор ТОВ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА» аудитор М.М. Скрябiн
сертифiкат аудитора серiї А № 005422
49101, м. Днiпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46
Дата висновку (звiту) аудитора: 05 квiтня 2013 р.

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії роз-
крит 24.04.2013 р. На власному сайті https://sites.google.com/site/znkifstrategy/ повний текст 
річної розкрит 24.04.2013 р.

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 наглядової ради Кулак Андрiй Григорович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВА-
НА КОЛОНА № 90»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01036247;
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетров-

ський р-н, смт. Ювілейне, вул. Совхозна, 74;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0562) 27-59-01;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: spmk90@svitonline.com;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: -;
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: рішення вищого 
органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

2. Текст повідомлення
Черговими Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Приват-

ного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛО-
НА № 90», які відбулися 19 квітня 2013 року (Протокол від 19.04.2013 р.), було прийня-
то рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» шляхом реорганізації (перетворення) та 
створення Товариства з додатковою відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВ-
НА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» (результати голосування: «За» – 1059734 голоси 
(99,64 % голосів від присутніх на зборах), «Проти» – 2190 голосів (0,21% голосів 
від присутніх на зборах), «Утримався» – 1589 голосів (0,15% голосів від присутніх на 
зборах)).

Голосування з питань перетворення на зборах здійснювалося за принципом «одна акція 
– один голос» з використанням бюлетенів, отриманих при реєстрації. Підрахунок голосів 
здійснювала Лічильна комісія.

Метою реорганізації (перетворення) є мінімізація витрат підприємства, пов’язаних з об-
слуговуванням такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство, – уникнення 
витрат пов’язаних з обслуговуванням акціонерного товариства, звітуванням товариства, з 
метою скорочення та спрощення процедури скликання і проведення загальних зборів, а та-
кож спрощення процедури зміни розміру статутного капіталу та ін.

При перетворенні Приватного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕ-
СУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» всі його майнові і немайнові права, грошові 
кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки переходять до його правонаступника 
- Товариства з додатковою відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗО-
ВАНА КОЛОНА № 90», розмір статутного капіталу якого становитиме 1 283 852,00 гри-

вень (один мільйон двісті вісімдесят три тисячі вісімсот п’ятдесят дві гривні 00 копійок).
Приватне акціонерне товариство «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА № 90» за письмовою заявою акціонера здійснює обмін акцій Приватного ак-
ціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» 
на частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «СПЕЦІАЛІ-
ЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90», що створюється внаслідок реор-
ганізації (перетворення). Зазначений обмін здійснюється у два етапи. На першому етапі 
акціонери здійснюють обмін акцій Приватного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗО-
ВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» на письмові зобов‘язання про ви-
дачу відповідної частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90», що створюється шля-
хом перетворення Приватного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» у відповідності до заяв акціонерів. На другому етапі 
здійснюється обмін письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі Товариства 
з додатковою відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛО-
НА № 90», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90», який здійснюється 
після державної реєстрації Товариства з додатковою відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВА-
НА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90». Обмін акцій на письмові зобов‘язання 
здійснюється з 19.04.2013 р. до дати проведення установчих зборів Товариства з до-
датковою відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 
90». Термін обміну письмових зобов‘язань на частки у статутному капіталі Товариства з 
додатковою відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 
№ 90» згідно діючого законодавства України.

Умовами обміну передбачено, що вартість частки учасника у статутному капіталі Товари-
ства з додатковою відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛО-
НА № 90», що створюється внаслідок реорганізації (перетворення), дорівнює номінальній 
вартості акцій Приватного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІ-
ЗОВАНА КОЛОНА № 90», які належать акціонеру.

В зв’язку з прийняттям рішення про перетворення Товариства та необхідністю призна-
чення комісії з припинення, черговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціо-
нерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» (Про-
токол від 19.04.2013 року) призначено (до завершення процедури перетворення) Комісію з 
припинення наступного складу:

- Голова комісії з припинення – Кулик Богдан Костянтинович;
- Член комісії з припинення – Ковальова Любов Борисівна;
- Член комісії з припинення – Пахайло Анатолій Федорович.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова комісії з припинення Б. К. Кулик

 19 квітня 2013 р.

Повідомлення для кредиторів

про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕ-
ЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» (код 
ЄДРПОУ 01036247) шляхом реорганізації (перетворення) та створення Товариства з додатковою 
відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90»

Черговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «СПЕ-
ЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» (надалі за текстом - Товариство) 
(код ЄДРПОУ 01036247, місцезнаходження: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпро-
петровський р-н, смт. Ювілейне, вул. Совхозна, 74) (Протокол загальних зборів акціонерів 
Товариства від 19.04.2013 р.) було прийнято рішення:

- припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕ-
СУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» шляхом реорганізації (перетворення) у Товариство з 
додатковою відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90», 
яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним пра-
вонаступником майна, прав та зобов’язань Приватного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗО-
ВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» (результати голосування: «За» – 1059734 
голосів (99,64 % голосів від присутніх на зборах), «Проти» – 2190 голосів (0,21 % голосів від 
присутніх на зборах), «Утримався» - 1589 голосів (0,15 % голосів від присутніх на зборах));

- призначити Комісію з припинення у складі: Голова комісії – Кулик Б. К., члени комісії 
– Ковальова Л. Б. та Пахайло А. Ф.

На виконання вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 105 Ци-
вільного кодексу України, Товариство, в особі Комісії з припинення, зобов’язане письмово 
повідомити про це кредиторів товариства.

Заяви кредиторів будуть прийматися протягом 2-х місяців з моменту публікації по-
відомлення про прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» у встановленому порядку 
за місцезнаходженням Комісії з припинення.

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, 
вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, 
протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може 
звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшко-

дування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.
У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства 

з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових 
дій щодо зобов’язань перед ним.

Місцезнаходження Комісії з припинення Товариства: Україна, 52005, Дніпропетровська 
обл., Дніпропетровський р-н, смт. Ювілейне, вул. Совхозна, 74.

Телефон для довідок: (0562) 27-59-01.
Голова комісії з припинення Кулик Б. К.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01036247;
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетров-

ський р-н, смт. Ювілейне, вул. Совхозна, 74;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0562) 27-59-01;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: spmk90@svitonline.com;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: -; 
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:
В зв’язку з прийняттям рішення про перетворення Товариства та необхідністю при-

значення комісії з припинення, черговими Загальними зборами акціонерів Приватного 
акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» 
(Протокол від 19.04.2013 року) виконання функцій Комісії з припинення покладено (до за-
вершення процедури перетворення) на працівників правління товариства:

– призначений (у зв’язку з необхідністю обрання комісії з припинення) Голова комісії з при-
пинення Кулик Богдан Костянтинович; посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних; володіє 129307 акціями, що складає 10.0718% статутного капіталу емітента; попередні 
посади: Голова правління; посадову особу призначено на невизначений термін – до завершення 
процедури перетворення; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

– призначена (у зв’язку з необхідністю обрання комісії з припинення) Член комісії з при-
пинення Ковальова Любов Борисівна; посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних; володіє 49889 акціями, що складає 3.8858% статутного капіталу емітента; попередні по-
сади: головний бухгалтер; посадову особу призначено на невизначений термін – до завершення 
процедури перетворення; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

– призначений (у зв’язку з необхідністю обрання комісії з припинення) Член комісії з припи-
нення Пахайло Анатолій Федорович; посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них; володіє 79275 акціями, що складає 6.1747% статутного капіталу емітента; попередні посади: 
заступник голови правління; посадову особу призначено на невизначений термін – до завершення 
процедури перетворення; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова комісії з припинення Б. К. Кулик 

19 квітня 2013 р.
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Річна інформація емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕСТИЖ-ІНТЕР»
1. Загальні відомості про емітента. 1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне това-

риство «ПРЕСТИЖ-ІНТЕР»; 1.2. Організаційно-правова форма: ПАТ; 1.3. Місцезнаходження: 
58009, м. Чернівці, Винниченка, 20; 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00308554; 1.5. Між-
міський код та телефон: (03722) 4-30-01; 1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію: 
1038 120 0000 000537; 1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 03.07.97 р.; 1.8. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://parangon.com.ua/inter.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ (тис. грн.) 
Найменування показника 2012 р. 2011 р.

Усього активів 5983 6122
Основні засоби (за залишковою вартістю) 83 88
Запаси 18 13
Сумарна дебіторська заборгованість 844 743
Грошові кошти та їх еквіваленти 44 173
Власний капітал (Вартість чистих активів) 4475 4745
Статутний капітал 622 622
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1931 -1661
Поточні зобов’язання 1508 1377
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.022 -0,005
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12432390 12432390

Власні акції товариство не викуповувало у звітному та попередньому періоді. Довгострокові 
фінансові інвестиції та зобов’язання у товариства відсутні. 3. Інформація про органи управління 
емітента, посадових осіб та його засновників. Органами управління є: загальні збори, наглядо-
ва рада, директор та ревізійна комісія. Інформація про посадових осіб: Директор Пелешатий О. 
М. Головний, бухгалтер Федусяк Л.Т., Голова наглядової ради Легостаєва Л.І., Члени наглядової 
ради: Нечипоренко С.А., Кулик С. О., Кель Т.М., Єзерська О.В., Голова Ревізійної комісії Морозова 
О.І., Члени Ревізійної комісії Долгова Т.В., Гетьман Е. Інформація про засновників. Засновником 
товариства є ФДМУ (2143264). 4. Інформація про цінні папери емітента. Дата реєстрації емісії 
06.12.2010 р., № свідоцтва про реєстрацію емісії 1146/1/10 видане ДКЦПФР Вид ЦП Акції імен-
ні прості Форма існування бездокументарна Номінальна вартість 0,05 грн. Кількість акцій (штук) 
12432390. Сума за номіналом (грн.) 621619,5. Доля у статутному капіталі (%) 100. Акції товариства 
за звітний період для продажу на біржі не виставлялись, Всі акції сплачені та розміщені. Інші цінні 
папери товариство не випускало. 5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на 
цінні папери емітента у депозитарній системі України. Змін не було. 6. Інформація про загальні 
збори. 18.04.2012 р. відбулись чергові збори акціонерів. Кворум зборів 98,61%. Порядок ден-
ний: 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, затвердження порядку 
проведення загальних зборiв акцiонерiв овариства. 2. Звiт директора ПАТ «Престиж-Iнтер» про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в 2011 р. 3. Звiт наглядової ради Товариства за 
2011 рiк. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї 
за 2011 рiк. 5. Про затвердження рiчного звiту Товариства. Про порядок погашення збиткiв. 6. 
Внесення змiн до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням Статуту у вiдповiднiсть до вимог За-
кону України «Про акцiонернi товариства». Затвердження Статуту у новiй редакцiї. 7. Про внесення 
змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства. 7. Інформація про дивіденди Рішення про 
виплату дивідендів т-во не приймало. 8. Інформація щодо аудиторського висновку. Аудитор: ПАФ 
«Аудит-сервіс», ЄДРПОУ: 31009808 Висновок: На думку аудитора, в зв’язку із значущістю питання, 
про яке йдеться у параграфі «Підстави для висловлення негативної думки», фінансова звітність не 
надає достовірну та справедливі інформацію про фінансовий стан ПАТ «Престиж-Інтер» станом 
на 31 грудня 2012 року, а також фінансовий стан та рух грошових коштів за 2012 рік відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 9. Інформація щодо дати розміщення повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого опри-
люднення. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
18/04/2013 р. 10. Підпис. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством:             Директор Пелешатий О.М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01036247;
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетров-

ський р-н, смт. Ювілейне, вул. Совхозна, 74;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0562) 27-59-01;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: spmk90@svitonline.com;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: -;
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: прийняття рі-
шення про викуп власних акцій.

2. Текст повідомлення:
Черговими Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) Приватного 

акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90», 
які відбулися 19 квітня 2013 року (Протокол від 19.04.2013 р.), було прийнято рішення 
здійснити обов’язковий викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та 
голосували проти прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення При-
ватного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 
№ 90» шляхом реорганізації (перетворення) та створення Товариства з додатковою відпо-
відальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» та звернулися 
до Товариства з письмовою заявою про викуп.

Викуп акцій буде здійснюватися на підставі письмових заяв акціонерів. Строк подачі 
заяв з 19 квітня 2013 р. по 19 травня 2013 р. Викуп акцій здійснюється згідно законодав-
ства, а саме ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Метою викупу акцій є захист прав власників простих іменних акцій Приватного акціо-
нерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» при 
проведені перетворення Приватного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕ-
СУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90» у Товариство з додатковою відповідальністю «СПЕ-
ЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90».

Викуп Приватним акціонерним товариством «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВА-
НА КОЛОНА № 90» власних акцій здійснюється за ціною, що відповідає звіту про оцінку майна 
(акцій) від 10.03.2013 р. та дорівнює 1,00 грн. за одну акцію. Номінальна вартість акцій складає 
1,00 грн. (одна гривня) за одну акцію. Ринкова вартість акцій дорівнює 1,00 грн. (одна гривня).

Збиток на акцію за фінансовою звітністю за 2012 рік становить – 0,15033 грн.
Підлягають викупу акції прості іменні, форма існування – бездокументарна. Кількість 

акцій, що підлягають викупу на дату прийняття рішення про викуп акцій (19.04.2013 р.) 
становить 2190 (дві тисячі сто дев’яносто) штук. Співвідношення (у відсотках) загальної 
номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу Товариства ста-
новить 0,17% статутного капіталу.

Станом на 19.04.2013 року 10 і більше відсотками акцій володіє: чотири фізичні особи.
Станом на дату прийняття рішення про викуп акцій (19.04.2013 р.) Товариство не во-

лодіє інформацією, що члени наглядової ради та/або виконавчого органу будуть продавати 
належні їм акції Товариства.

Викупу підлягають акції, реєстрація випуску яких підтверджена Свідоцтвом про реєстрацію 
випуску акцій реєстраційний № 50/04/1/11 (дата реєстрації 09.06.2011 р.), виданим Дніпропе-
тровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова комісії з припинення Б.К. Кулик 

19 квітня 2013 р.

Річна інформація емітента 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОТЕЛЕКОМ» за 2012 рік

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОТЕ-

ЛЕКОМ». 1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство. 1.3. Місцезнаходження 
емітента: Україна, 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, буд. 34; 1.4. Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ емітента: 24422088. 1.5. Міжміський код та телефон: (056) 747-31-83. 1.6. 
Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 №055502. 1.7. Дата видачі свідоцтва 
про державну реєстрацію: 26.07.1996 р. 1.8. Веб-сайт емітента: deu.emitinfo.com. 1.9. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.stockmarket.gov.ua/. 1.10. Розмір статутного капіталу емітента: 19655553.59 грн.

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

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 27284 24077.7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 20090 20094
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 1039 851
Сумарна дебіторська заборгованість 3798 2519,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 15,8
Власний капітал 23696 23951,9
Статутний капітал 19655,6 19655,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -24693 -24437
Довгострокові зобов’язання -

Поточні зобов’язання 114 84,5
Чистий прибуток (збиток) -52 -960,8
Вартість чистих активів 23696 23951,9

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників. Ор-
гани управління емітента: загальні збори, Наглядова рада, Виконавчий орган (Генеральний 
директор), Ревізійна комісія.

Звєрєв Михайло Семенович-Генеральний директор; Рожко Ірина Олександрівна - Голо-
вний бухгалтер; Калмикова Зоя Петрівна – Ревізор; Ященко Дмитро Анатолійович - Голова 
Наглядової Ради; Кручек Сергій Васильович - Член Наглядової Ради; Загуліна Марина Воло-
димирівна - Член Наглядової Ради.

Інформація про засновників емітента. Відкрите акціонерне товариство «Дніпровський ма-
шинобудівний завод», код ЄДПРОУ 14313332; Daewoo Telecom LTD, код ЄДПРОУ 120111-001; 
EASTWELL S.A. LTD, код ЄДПРОУ 4329432.

4. Інформація про цінні папери емітента. Емітент випустив 1111111 шт. простих іменних 
акцій номінальною вартістю 17.69 грн. кожна на загальну суму 19655553.59 грн., форма іс-
нування – бездокументарна, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видано НКЦПФР, ре-
єстраційний № 9/04/1/03, дата реєстрації випуску 07.02.2003 р.100% акцій Товариства роз-
міщені між акціонерами – фізичними та юридичними особами. Акції Товариства включені 
до Котирувального списку ПФТС другого рівня у відповідності з пунктом 5.28 Правил ПАТ 
«Фондова біржа ПФТС».

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України. Облік прав власності веде ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (код ЄДПРОУ 35917889).
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6. Інформація про загальні збори. 26.04.2012 р. відбулися чергові загальні збори акціо-
нерів АТ «ДНІПРОТЕЛЕКОМ». Кворум 100%. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членів лічильної 
комісії. 2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. 4. Звіт Наглядової 
ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. 5. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2011 
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 6. Затвердження 
річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2011 році. 7. Розподіл прибутку (збитків) 
Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Затвердження розміру річних 
дивідендів. 8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік та перший 
квартал 2013 року. 9. Про затвердження правочинів, вчинених у 2011 році. 10. Про попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 2012 році та першому 
кварталі 2013 року. 11. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради То-
вариства у повному складі. 12. Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з чле-
нами Наглядової ради Товариства. 13. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради 
Товариства. 14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 15. Про затвердження умов 
цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Това-
риства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Това-
риства. Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням 100% голосів – за.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників - Фонд оплати праці - 
усього 305839.17; Чисельність працівників – 13 осіб.

8. Інформація про дивіденди - Дивіденди не виплачувались.
9. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань 
Дата 

виник-
нення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн) 

Відсоток за корис-
тування коштами 

(% річних) 

Дата 
пога-
шення 

Кредити банку  -  -  -  - 

у тому числі:  

 Грошові кошти  -  -  -  - 

Зобов’язання за цінними паперами  -  -  -  - 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним випуском):  -  -  -  - 

за векселями (всього)  -  -  -  - 

за фінансовими інвестиціями в корпора-
тивні права 

 -  -  -  - 

Податкові зобов’язання  -  36  -  - 

Фінансова допомога на зворотній основі  -  -  -  - 

Інші зобов’язання  -  49  -  - 

Усього зобов’язань  -  85  -  - 
10. Інформація щодо аудиторського висновку. Товариство з обмеженою відповідальністю 

Аудиторська фірма «АленАудит» Код ЄДРПОУ 35281710. Місцезнаходження: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Московська, 7, оф. 7. серії АВ №000142, видане 16.10.2012 року відповідно до 
Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року №1475. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.

Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про 
які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова 
звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОТЕЛЕКОМ» станом на 31 грудня 2012 р. та його 
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, від-
повідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 
від 16.07.1999 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фі-
нансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фі-
нансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому 
постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. N 419, та Листі Національного 
банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 
07.12.2011 р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702. Зазначеними 
документами визначено наступне: а) Відповідно до абз. 3 п. 2 Порядку подання фінансо-
вої звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. N 
419, Товариство обрало датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 
01.01.2012 р. б) Відповідно до Листа Національного банку України, Міністерства фінансів 
України, державної служби статистики України від 07.12.2011 р. N 12-208/1757-14830, N 
31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702 у разі, якщо дата переходу на Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (далі – МСФЗ) 01.01.2012 р.: - у фінансовій звітності за звітні періоди 
2012 року не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу); - склада-
ється баланс станом на 01.01.2012 р. за вимогами МСФЗ; - для складання попередньої 
фінансової звітності за 2012 рік і першої фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік за-
стосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2013 р., з урахуванням винятків, визна-
чених у МСФЗ 1; - перша фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2013 рік має містити 
інформацію в балансі станом на 01.01.2012 р., 31.12.2012 р., 31.12.2013 р., та звіти про 
фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі 
за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію. Звертаємо 
увагу на той факт, Товариством у фінансовій звітності не відображено вплив відстрочено-
го податку на прибуток згідно вимог МСФЗ.

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації. Річна інформація розміщена у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії - 22.04.2013 р. Річна інформація розміщена на сторінці deu.
emitinfo.com - 30.04.2013 р.

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

Генеральний директор Звєрєв Михайло Семенович

Річна інформація емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«САРНЕНСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 66» за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство: «Сарненська пересув-

на механiзована колона № 66»;
1.2. Організаційно-правова форма: Публiчне акцiонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 34500, Рiвненська область, Сарненський, м. Сарни, Тка-

ча, 3;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01037353;
1.5. Міжміський код та телефон: (03655) 3-54-23;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ 147091;
1.7. Дата державної реєстрації: 30.12.1994 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.pmk-66.pat.ua.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва 
(тис. грн.) 

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  710.6  1037.1
Основні засоби (за залишковою вартістю)  392.6  430.9
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  31.1  35.5
Сумарна дебіторська заборгованість  285.5  564.1
Грошові кошти та їх еквіваленти  1.4  6.6
Власний капітал  499.6  600.1
Статутний капітал  8.8  8.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -753.9  -653.4
Довгострокові зобов’язання  --  -- 
Поточні зобов’язання  211.0  437.0
Чистий прибуток (збиток)  -100.5  -35.8
Вартість чистих активів  499.6  600.1

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Вищий орган управління – загальні збори акціонерів, керівництво поточною діяльністю 

здійснює дирекція у складі 4 осіб, в період між загальними зборами акціонерів інтереси ак-
ціонерів представляє спостережна рада у складі 7 осіб, перевірку фінансово-господарської 
діяльності здійснює ревізійна комісія у складі 5 осіб.

Інформація про посадових осіб емітента

Посадовi особи емiтента: Директор Куций Роман Пилипович, Член дирекцiї-головний 
iнженер Полтарiн Сергiй Анатолiйович, Член дирекцiї-iнженер ВК Маринiна Тетяна 
Олександрiвна, Член дирекцiї - механiк Кандаков Володимир Iванович, Головний бухгалтер 
Васильєва Людмила Олександрiвна, Голова ревiзiйної комiсiї Мелещук Наталiя Андрiївна, Голо-
ва спостережної ради Маринiн Олексiй Матвiйович, Член спостережної ради Колядич Олексiй 
Iванович, Член спостережної ради Кусковський Георгiй Андрiйович, Член спостережної ради 
Кiбиш Володимир Касьянович, Член спостережної ради Мельник Володимир Iванович, Член 
спостережної ради Лохвич Iван Олексiйович, Член спостережної ради Сергiйчук Дмитро Ми-
колайович, Член ревiзiйної комiсiї Никитчук Володимир Iванович, Член ревiзiйної комiсiї Куций 
Олександр Романович, Член ревiзiйної комiсiї Адамець Iван Iванович, Член ревiзiйної комiсiї 
Белаш Микола Назарович. Всi посадовi особи не мають непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини та виконують свої обов’язки у вiдповiдностi зi Статутом товариства.

Інформація про засновників емітента
Згiдно з дiючими у звiтному перiодi установчими документами засновниками товариства 

були 164 фiзичнi особи, частка яких в статутному фондi складала 100%.
4. Інформація про цінні папери емітента

Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 1689 шт. 
Номiнал одного цiнного папера 5.25 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 100.00%. 
Акцiї розмiщенi у повному обсязi, у лiстингу не перебувають. Торгiвля цiнними паперами не 
здiйснювалась. Додаткова емiсiя у звiтному перiодi не проводилась.

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

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2011 року в зв’язку з 
дематерiалiзацiєю цiнних паперiв було припинено дiю договору з ПрАТ «Рiвне-Реєстр» (ЄД-
РПОУ 22588241) на ведення реєстру № 65 вiд 31.08.1998 року. Для вiдкриття i обслуговування 
рахункiв у цiнних паперах обрано зберiгачем ТОВ «Бенефiт Брок» (ЄДРПОУ 36625811), з яким 
укладено договiр № 140212/З-31 вiд 14 лютого 2012 року. Акт прийому-передачi системи 
реєстру б/н вiд 16.05.2012 року. Сторони акта прийому-передачi: реєстратор ПрАТ «Рiвне-
Реєстр», зберiгач ТОВ «Бенефiт Брок» та емiтент ПАТ «Сарненська ПМК № 66». Також було 
укладено договiр з ПАТ «НДУ» (ЄДРПОУ 30370711) про обслуговування емiсiї цiнних паперiв 
№ Е-4545 вiд 09 лютого 2012 року.

6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 15.05.2012 р. Позачерговi збори акцiонерiв 

не скликались.
7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось, дивіденди не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
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Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Украудит - Рiвне», ЄДРПОУ 35440568, вул. 
Вiдiнська, буд. 25, к. 50, м. Рiвне, 33018, тел. 8 (0362) 26-14-05.

Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя АОО № 815231. Свiдоцтво про внесення до реє-
стру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4065 вiд 15.11.2007 року.

Висновок незалежного аудитора про фiнансову звiтнiсть публiчного акцiонерного товари-
ства «Сарненська пересувна механiзована колона №66» за 2012 рiк

Висловлення думки. В результатi проведеної перевiрки бухгалтерського облiку фiнансово - 
господарської дiяльностi та фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства «Сарненська 
пересувна механiзована колона №66» встановлено, що концептуальну основу для пiдготовки 
фiнансових звiтiв «Пiдприємства» становлять Нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку 
та Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996 - XIV вiд 
16.07.1999 року. Бухгалтерський облiк на «Пiдприємствi» ведеться в меморiально - ордернiй 
формi, данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку та статтям балансу. 
В бухгалтерському облiку «Пiдприємством» застосовувались рахунки бухгалтерського облiку 
активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй згiдно плану рахункiв та Iнструкцiї про їх 
застосування, затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 року. 
Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складена на основi бухгалтерського облiку, окремi показники окре-
мих форм фiнансової звiтностi взаємопов’язанi. Форми квартальної та рiчної звiтностi подаються 
у вiдповiднi органи своєчасно та в повному об’ємi. Обрана «Пiдприємством» облiкова полiтика, 
що визначає принципи, методи та процедури регулювання, органiзацii та ведення бухгалтерського 
облiку вiдповiдає П(С)БО. В результатi проведеної перевiрки, аудитор не отримав доказiв, щодо 

iснування загрози безперервностi дiяльностi «Пiдприємства» згiдно МСА 570 «Безперервнiсть».
Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки. Ми не спостерiгали за проведенням 

рiчної iнвентаризацiї в товариствi станом на 31.12.2012 року, тому що ця дата передувала по-
чатку проведення аудиторської перевiрки. Через характер облiкових записiв «Пiдприємства» 
ми не мали змоги за допомогою iнших аудиторських процедур пiдтвердити кiлькiсть запасiв.

Умовно - позитивна думка. На наш погляд, за винятком впливу питання, про яке йдеться 
в роздiлi «Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки», фiнансова звiтнiсть ПАТ 
«Сарненська пересувна механiзована колона №66», в усiх суттєвих аспектах, достовiрну i 
об’єктивну картину фiнансового стану товариства станом на 31.12.2012 року; вiдповiдає ви-
могам чинного законодавства України та прийнятої облiкової полiтики.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії роз-

міщено 22.04.2013 року.
Повний текст річної інформації на сторінці www.pmk-66.pat.ua в мережі інтернет розмі-

щено 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. Найменування посади
Директор Куций Роман Пилипович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОВАЖМАШ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРО-

ВАЖМАШ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00168076;
1.4. Місцезнаходження емітента: 49600, м. Днiпропетровськ, вул. Сухий Острiв, буд. 3 ;
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (056) 371-49-69, (056) 371-49-08;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: shevchenkooa@dtm.dp.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується для розкриття 

інформації: www.dtm.dp.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОВАЖМАШ» від 19.04.2013 

р. (Протокол № 23 від 19.04.2013 р.) достроково припинені (звільнені) повноваження на-
ступних посадових осіб:

1. Голова Ревiзiйної комiсiї Бондаренко Марина Вiкторiвна, володіє 0.000035 % статут-
ного капіталу емітента. Строк, протягом якого перебувала на посадi 2 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Товариство не має зго-
ди посадової особи на розкриття паспортних даних.

2. Член Ревiзiйної комiсiї Фененко Iрина Андрiївна, володіє 0.000004% статутного капі-
талу емітента. Строк, протягом якого перебувала на посадi 2 роки. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Товариство не має згоди посадо-
вої особи на розкриття паспортних даних.

3. Члена Ревiзiйної комiсiї Задерайко Валентина Петрiвна, володіє 0.000004% статут-
ного капіталу емітента. Строк, протягом якого перебувала на посадi 2 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Товариство не має зго-
ди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОВАЖМАШ» від 19.04.2013 р. 
(Протокол № 23 від 19.04.2013 р.) обрані (призначені), наступні посадові особи:

1. Член Ревiзiйної комiсiї Бондаренко Марина Вiкторiвна, володіє 0.000035 % ста-
тутного капіталу емітента. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом своєї 
дiяльностi - з 1994 головний бухгалтер ТОВ НВФ «Днiпротехсервiс». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначення посадової осо-
би становить 5 рокiв. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспорт-
них даних.

2. Член Ревiзiйної комiсiї Фененко Iрина Андрiївна, володіє 0.000004% статутного 
капіталу емітента. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi 
- з 1998 р. заступник головного бухгалтера ТОВ НВФ «Днiпротехсервiс». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначення посадової осо-
би становить 5 рокiв. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспорт-
них даних.

3. Член Ревiзiйної комiсiї Каракан Оксана Володимирiвна, акціями емітента не володіє. 
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi - з 1997 р. головний 
бухгалтер ТОВ «Днiпрометалургмаш». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Термiн призначення посадової особи становить 5 рокiв. Товариство не має 
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Рішенням засідання Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАЖМАШ» (Протокол № 2 
від 19.04.2013 р.) обрано (призначено) Голову Ревiзiйної комiсiї Бондаренко Марину 
Вiкторiвну, володіє 0.000035% статутного капіталу емітента. Iншi посади, якi обiймала 
посадова особа протягом своєї дiяльностi - з 1994 р. головний бухгалтер ТОВ НВФ 
«Днiпротехсервiс». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Термiн призначення посадової особи становить 5 рокiв. Товариство не має згоди посадо-
вої особи на розкриття паспортних даних.

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

повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління – Генеральний директор В.В. Харченко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Компанія з 
управління активами «Академія Інвестментс»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 32836032;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-

мацію: kua_academy_inv.proemitent.info.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАХІДНЕ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та-

кож приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне 
(відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ЗАХІДНЕ»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05527976;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: http://prat-zahidne.orbita.dp.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОКОМПЛЕКТ»

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Агрокомплект»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 13531972;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інфор-

мацію: www.agrokp.pat.ua.
Генеральний Директор Туркiн Юрiй Федорович
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03563117;
1.4. Місцезнаходження емітента: 52523, Дніпропетровська обл., Синельниківський ра-

йон, с. Георгiївка, вул. Ватутiна, буд. 53;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05615) 4-03-86, 4-03-86;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ats1@i.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: emitent-pages.com.ua/03563117;
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація 

про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: зміна складу 
посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол № 1/13 

від 19.04.2013 р.).
Пререобрано Головою Наглядової ради Кобченко Олександра Миколайовича (паспорт АК 

100313, виданий Красногвардійським РВУМВС України в Дніпропетровській обл., 12.03.1998 р.), 
терміном на 3 роки, володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 31,68 %, не має непогашених 
судимостей за посадові та корисливі злочини. Працює на посаді менеджера в ВКФ «Честа».

Переобрано членом Наглядової ради Мірошник Віталія Дмитровича (паспорт АЕ 086670, 
виданий Синельниківським МРВУМВС України в Дніпропетровській обл., 24.03.1998 р.), 
терміном на 3 роки, володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,062 %, не має непо-
гашених судимостей за посадові та корисливі злочини. Працює на посаді інженера в ПАТ 
«АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ».

Переобрано членом Наглядової ради Шинкаренко Наталію Романівну (паспорт АК № 
559058, виданий Синельниківським МРВУМВС України в Дніпропетровській обл., 24.03.1999 
р.), терміном на 3 роки, володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 4,25 %, не має непо-
гашених судимостей за посадові та корисливі злочини. Не працює.

Голова Ревізійної комісії (ревізор) Стрельченко Людмила Іванівна (паспорт АЕ 629700, ви-
даний Синельниківським МРВУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 22.05.1997 р.), звіль-
нена з посади на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1/13 
вiд 19.04.2013 р.). Посадова особа перебувала на посаді 7 років. На посаду голови Ревізійної 
комісії (ревізора) нікого не призначено, володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,055 
%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади

Голова правління ПАТ «АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ» Бойко Р.М.  22.04.2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕРЕВІЙ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «ДЕРЕВIЙ»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 21098301;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інфор-

мацію: www.derevij.rv.ua.
Голова правлiння Шевчук Сергiй Васильович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛАДА-ПОЛІССЯ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ЛАДА-ПОЛIССЯ»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 22556519;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інфор-

мацію: www.lada-polissya.pat.ua.
Генеральний директор Стрiльчук Олег Петрович

 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості про емітента 

1.1. Повне найменування: ВАТ «ФАБРИКА «ПРУТ»; 1.2. Організаційно-
правова форма: Відкрите акціонерне товариство; 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
02972463; 1.4. Місцезнаходження: 60500, Чернівецька область, Герца, Центральна, 41; 1.5. 
Міжміський код, телефон та факс: (03740) 2-14-04; 1.6. Електронна поштова адреса: prut@
west.com.ua; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://tovprut.jedaru.com; 1.8. Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення 
Згідно переліку акціонерів для проведення загальних зборів акціонерів товариства 22.04.2013 

р. відбулася зміна розміру пакету акцій акціонера, якому належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій. «Фізична особа» набула пакет акцій ВАТ «Фабрика «Прут» у розмірі 5493 шт., в 
результаті чого пакет акцій став 11115 шт., що складає 47,89% статутного капіталу товариства.

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В.о. голови правління Поклітар Р.І. 

22.04.13 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РІВНЕНСЬКЕ АТ «ТЕХНОСЕРВІС»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2012 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приват-

них (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Рiвненське АТ 
«Техносервiс»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 02132579;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інформацію: 

www.tehnoservis.pat.ua
Директор Журавель Василь Iванович

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФАБРИКА «ПРУТ» 

(місцезнаходження: Чернівецька обл., м. Герца, Центральна, 41) повідомляє 
про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 20 червня 2013 року о 12:00 год. за адресою товариства у приміщенні 
приймальні. Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день та за місцем 
проведення зборів з 11:00 до 11:45 год. згідно переліку акціонерів, складеного 
на 14.06.2013 р. З проектами рішень та іншими документами, які будуть вино-
ситись на розгляд зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись за 
адресою товариства звернувшись до В.о. голови правління у робочі дні.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту зборів.
2. Про затвердження рішень правління та спостережної ради.
3. Про ліквідацію ВАТ «Фабрика «Прут».
4. Про призначення ліквідаційної комісії.
5. Про затвердження порядку та термінів ліквідації.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО ЗАВОД «АНТЕНА»; 1.2. Організаційно-правова форма емітента: При-
ватне акціонерне товариство; 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14262413; 
1.4. Місцезнаходження емітента: 58005, м. Чернівці, вул. Ковальчука, 1; 1.5. Міжміський 
код, телефон та факс емітента: (03722) 3-21-35, 3-21-35; 1.6. Електронна поштова адреса 
емітента: antena@west.com.ua; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: відсутня; 1.8. Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення 
Згідно реєстру акціонерів, отриманого товариством 22.04.2013 р., стала відома інфор-

мація, що відбулась зміна кількості акцій власника акцій товариства, який володіє більш 
ніж 10% акцій товариства. «Фізична особа» набула 17 акцій. Після набуття загальна кіль-
кість акцій стала 1086 шт., що становить 38,33%.

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Дорош В.І. 
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОIРЕА»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація за 2012 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Доiреа»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 03598943;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інфор-

мацію: http://www.doirea.prom.ua.
Генеральний Директор Чередниченко Олександр Степанович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СКБ-IНВЕСТ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація за 2012 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «СКБ-Iнвест»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33515772;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інфор-

мацію: skbinvest.pat.ua.
Директор Олексiєнко Вiкторiя Миколаївна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РАДИВИЛІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО»
Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація за 2012 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приват-

них (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Радивилiвське ре-
монтно-транспортне пiдприємство»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 03760384;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інформацію: 

www.raduvulivrtp.pat.ua.
Голова правлiння Кiсюк Iван Васильович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РІВНЕВОДАВТОТРАНС»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація за 2012 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Рiвневодавтотранс»;
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 01035029;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інфор-

мацію: www.rivnevodavto.pat.ua.
Директор Павлишенко Роман Миронович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНЕПРIНВЕСТСТРОЙ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація за 2012 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Днепр iнвест-
строй»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33515809;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інформа-

цію: dneprinveststroy.pat.ua.
Директор Білицький Віктор Вікторович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ 

«IНТЕРКЕРАМА»
Додаток 45

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація за 2012
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приват-

них (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Пiдприємство з 
iноземними iнвестицiями «Iнтеркерама»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33184723;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інформацію: 

www.intercerama.dp.ua.
Генеральний директор Наумов Михайло Геннадiйович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація за 2012 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приват-

них (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Володимирецька 
районна друкарня»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 02468476;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інформацію: 

www.voldruk.pat.ua.
Голова правлiння Котович Арсен Павлович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація за 2012 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приват-

них (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Володимирецький 
молочний завод»;

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00446960;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який розміщено регулярну річну інформацію: 

www.volmoloko.pat.ua.
Директор Стельмах Михайло Федорович
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СЛОВ`ЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО»;

1.2. Організаційно-правова форма : Відкрите акціонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 84105, Донецька область, д/н, Слов`янськ, Свердлова, б. 1;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00957548;
1.5. Міжміський код та телефон: (06262) 34038;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АОО№328402;
1.7. Дата державної реєстрації: 31.07.1998 р. ;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: slav_xpp@emitent.net.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  708  916
Основні засоби (за залишковою вартістю)  47  47
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  37  37
Сумарна дебіторська заборгованість  459  667
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  -- 
Власний капітал  706  819
Статутний капітал  446  446
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  135  248
Довгострокові зобов’язання  --  -- 
Поточні зобов’язання  2  97
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.06329000  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.06329000  -- 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1785364  -- 
Цінні папери власних випус-
ків, викуплені протягом звіт-
ного періоду

Загальна номінальна вартість  --  -- 
у відсотках від статутного капіталу  --  -- 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів влас-
них випусків протягом періоду

 --  -- 

Вартість чистих активів  706  819
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента
Для акціонерних товариств ця форма не заповнюється.
Інформація про посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента:
Голова Правлiння - Голова Лiквiдацiйної комiсiї Глушко Микола Миколайович;

Член Лiквiдацiйної комiсiї Бутенко Олена Василiвна;
Головний бухгалтер Ржавський Юрiй Якович;
Голова Спостережної ради Свириденко Олександр Йосипович;
Член Спостережної ради найменування юридичної особи Ребрик Тетяна Миколаївна;
Голова Ревiзiйної комiсiї Ткаченко Раїса Олексiївна.
Інформація про засновників емітента
Донецьке регіональне вiддiлення фонду державного майна України. Частка в статутному 

капiталi 0.000000000000%.
4. Інформація про цінні папери емітента

Акцiї Акцiя проста бездокументарна iменна. Форма випуску - Невизначено. Кiлькiсть 
цiнних паперiв 1785364 шт. Номiнал одного цінного папера 0.25 грн. Процент в статутно-
му капiталi емітента 100.00%. Допуска до лiстингу не було. Заяви органiзаторам торгiвлi 
цiнними пеперами на бiржi та в торгiвельно-iнформацiйнi системи у звітному році Товари-
ством не подавалися. Розпорядженням №5-ДО-3 вiд 27.03.2008 р. обіг акцій зупинено.

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

Змiн особи, яка веде облiк прав власності на цiннi папери емiтента у депозитарнiй 
системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося.

6. Інформація про загальні збори
Заповнюють емітенти – акціонерні товариства.

7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку

Згiдно договору № 10 вiд 11 лютого 2013 р. Аудиторська фiрма у формi ТОВ «Нiка-
Аудит» провела аудиторську перевірку повного пакету фінансової звітності ВАТ «Слов’янське 
ХПП», що включають: Фiнансовий звiт суб’єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 
2012 р., у складi балансу i звiту про фінансові результати за 2012 рiк, на предмет повноти, 
достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. Концеп-
туальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Положення (стандарти) 
бухгалтерського облiку в Українi, інші нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтер-
ського облiку та складання фінансової звiтностi в Українi.

Згiдно з МСА №700 «Формування думки та надання звiту щодо фінансової 
звiтностi», МСА №705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 
«Пояснювальнi параграфи та параграфи з інших питань у звiтi незалежного аудито-
ра», аудитором висловлена умовно-позитивна думка щодо повного пакету фінансових 
звiтiв, в зв’язку з чим аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) модифіко-
вано належним чином.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

розкрит 22.04.2012 р.
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Найменування посади
Голова правлiння – голова ліквідаційної комiсiї Глушко Микола Миколайович

1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента: Товариство з додатковою відповідальністю «Межiвське 

районне виробниче пiдприємство «Агротехсервiс»;
1.2. Організаційно-правова форма: Товариство з додатковою відповідальністю;
1.3. Місцезнаходження емітента: 52900, Дніпропетровська, Межiвський, смт. Межова, 

вул. Чкалова, 18;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00903179;
1.5. Міжміський код та телефон: (230) 6-25-82;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 12071200000000039;
1.7. Дата державної реєстрації: 10.09.1997 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://mezhova.atc.in.ua/.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва 

(тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 1788,50 1810,40
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1155,30 1158,20
Довгострокові фінансові інвестиції 613,90 613,90
Запаси 18,60 26,40
Сумарна дебіторська заборгованість 0,50 1,90
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,20 10,00
Власний капітал 1295,40 1296,40
Статутний капітал 672,30 672,30
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1763,10 -1762,10
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00
Поточні зобов’язання 493,10 514,00
Чистий прибуток (збиток) -1,00 -204,50
Вартість чистих активів 1295,40 1296,40

 3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: Органами управлiння: Загальнi збори; директор
Посадові особи: Директор. Яківець Микола Миколайович, Головний бухгалтер. Соловйова 

Ірина Петрівна.
Засновники емітента: Регіональне відділення фонду Державного майна України. Код за 

ЄДРПОУ: 13467337.
4. Інформація про цінні папери емітента: Акції іменні прості. Кількість акцій (штук): 

2689320. Номінал одного цінного паперу 0,25 грн. Загальна номінальна вартість (грн.): 
672330,00. Частка у статутному капіталі 100%. Акцiї на органiзацiйно оформлених ринках 
не обертаються, лiстинг на бiржах не проходили, намiрiв щодо подання заяв для допуску на 
будь-яку бiржу найближчим часом не має.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 
депозитарній системі України: Товариство не змiнювало особу, що веде облiк права власностi 
на цiннi папери у нацiональнiй депозитарнiй системi.

6. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори не проводились.
7. Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку. Аудитор «Аудиторська фірма «Аудит-Дні-

проконсульт», код ЄДРПОУ 24600006, Фактичне місцезнаходження: 49000, м. Дніпропе-
тровськ, пр. К. Маркса, 93, к. 415, Сертифікат серії А № 005521 видано рішенням АПУ № 
125 від 22.07.2003 р., продовжено до 22.07.2013 р. рішенням АПУ № 191/2 від 26.06.2008 р.

Аудиторська думка. На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відпо-
відною основою для висловлення аудиторської думки, що фінансова звітність надає достовір-
ну та справедливу інформацію про фінансовий стан ТзДВ «Межівське РВП «Агротехсервіс», 
станом на 31.12.2012 р. та її фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату 
у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку та вимог діючого зако-
нодавства. Вважаємо, що зібрана під час перевірки інформація та отримані докази дають 
достатньо обгрунтовану підставу для висловлення безумовно-позитивної думки стосовно 
фінансової звітності та складання аудиторського висновку.

Підстава для висловлювання безумовно-позитивної думки. В результаті проведеної ауди-
торської перевірки, на нашу думку, прийнята керівництвом товариства система бухгалтерського 
обліку та облікова політика відповідають встановленим П(С)БО, а також Інструкції щодо засто-
сування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань, господарських 
операцій підприємств і організацій, іншій законодавчій базі з питань бухгалтерського обліку 
в Україні. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється за допомогою програмного забезпе-
чення. Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових 
формах, затверджених Міністерством статистики України. Господарські операції в первинних 

Річна інформація емітента ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖIВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС» за 2012 рік
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДОТI»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публiчне акцiонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00307193;
1.4. Місцезнаходження емітента: 83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (062) 304-90-89, (062) 304-90-89;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 00307193@donhleb.com.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://doti.pat.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення
22.04.2013 р. черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ДОТІ» були прийняті 

наступні рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента (протокол загальних зборiв 
акцiонерiв б/н вiд 22.04.2013 р.), а саме:

- звільнено:
• Члена Наглядової ради Матасова Артема Володимировича (паспорт: серiя ВА номер 

604664 виданий Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi 21.02.1997 р.). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2012 р.

• Члена Наглядової ради ТОВ «РАСТОН» (IК в ЄДРПОУ 32637053, мiсцезнаходження: 
83045, м. Донецьк, вул. Професорiв Богославських, буд. 2»А»). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2012 р.

• Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «Агрогарант» (IК в ЄДРПОУ 32329204, 
мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Снегiрiвська, буд. 12а). Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 38,198%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2012 р.

• Члена ревiзiйної комiсiї Бугайську Олену Федорiвну (паспорт: серiя ВА номер 197463 
виданий Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку 08.04.1996 р.). Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2012 р.

• Члена ревiзiйної комiсiї ТОВ «ЦРК» (IК в ЄДРПОУ 32717510, мiсцезнаходження: 83112, 
Донецька обл., мiсто Донецьк, вулиця Купрiна, будинок 117). Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 22.836%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2012 р.

- призначено:
• Члена Наглядової ради юридичну особу – акціонера ПрАТ «СК «Агрогарант» (IК в ЄД-

РПОУ 32329204, мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Снегiрiвська, буд. 12а). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 38,198 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу, складає 3 роки.

• Члена Наглядової ради Павликову Наталю Геннадiївну (паспорт: серiя ВА номер 004357 
виданий Ленiнським РВ УМВС України у м. Донецьку 19.09.1995 р.). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який при-
значено особу, складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 
Бухгалтер (ПВКФ «Украгропромсервiс», ТОВ «Кармин», ТОВ «Виробничо - будiвельна фiрма 
«Комплекс», ТОВ «Марморокбуд»), головний бухгалтер (АТ ЗТ «ДОТI», ТОВ «Централ - Гра-
унд»), заступник головного бухгалтера (ТОВ «Метаком»).

• Члена Наглядової ради Матасова Артема Володимировича (паспорт: серiя ВА номер 604664 
виданий Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй областi 21.02.1997 р.). Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 

призначено особу, складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 
економiст, головний економiст (ТОВ «Гiдротрансмаш»), провiдний економiст, заступник ди-
ректора з фiнансових питань (ДП ЗАТ «Атолл Холдинг» «Автотрейдинг Донецьк»), фiнансовий 
директор (ТОВ «Фортуна ЛТД», ТОВ «Iстмайнинг Україна», ТОВ «Донбас Мотор», ТОВ «Укр-
Техноiнвест»), керiвник бюджетно-фiнансового департаменту (ТОВ «Укр-Техноiнвест»).

• Члена ревiзiйної комiсiї Бугайську Олену Федорiвну (паспорт: серiя ВА номер 197463 
виданий Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку 08.04.1996 р.) призначена 
22.04.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу, складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом своєї дiяльностi: продавець (ТОВ «РЕКОРД - ДОНБАСС»), бухгалтер (ТОВ 
«КАЛIНКА»), менеджер вiддiлу поставок, економiст, начальник джобберного вiддiлу (ЗАТ «ТПК 
«ДОНБАСС - АРСЕНАЛ»), старший економiст (ТОВ «ТПК «НАФТОЛ»), комерцiйний директор 
(ТОВ «ТПП «АЛЬЯНС»), провiдний економiст (ТОВ «АПК»), заступник начальника вiддiлу 
управлiнського облiку, керiвник групи управлiнського облiку та облiку платежiв (ТОВ «ТК «УРО-
ЖАЙ»), спецiалiст по консолiдацiї балансiв (ПП «НВП «ХАРЧОВI ПРОДУКТИ «МУЛЬТИМIКС»).

• Члена ревiзiйної комiсiї юридичну особу – акціонера ТОВ «ЦРК»(IК в ЄДРПОУ 32717510, 
мiсцезнаходження: 83112, Донецька обл., мiсто Донецьк, вулиця Купрiна, будинок 117). 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 22.836%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу, складає 3 роки.

• Члена ревiзiйної комiсiї Кравчуту Євгенiю Володимирiвну (паспорт: серiя ВК номер 
466332 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 30.01.2008 р.) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на якийпризначено особу, складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
своєї дiяльностi: Продавець - консультант (ПП «Торговий будинок «Бюро - Маркет»), стар-
ший консультант (ПП «АКС»), економiст (ТОВ «АПК», ТОВ «Iстейт», ТОВ «ТД «Донбасхлiб»), 
спецiалiст з консолiдацiї звiтностi (ПП «НВП «Харчовi продукти «Мультимiкс»), аудитор (ПП 
«НВП «Харчовi продукти «Мультимiкс»).

На засiданнi членiв Ревiзiйної комiсiї (протокол б/н вiд 22.04.2013 р. о 16:00) було прий-
няте наступне рішення:

- Призначено Голову ревiзiйної комiсiї Бугайську Олену Федорiвну (паспорт: серiя ВА 
номер 197463 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку 08.04.1996 р.). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який призначено особу, складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом своєї дiяльностi: продавець (ТОВ «РЕКОРД - ДОНБАСС»), бухгалтер (ТОВ «КАЛIНКА»), 
менеджер вiддiлу поставок, економiст, начальник джобберного вiддiлу (ЗАТ «ТПК «ДОНБАСС 
- АРСЕНАЛ»), старший економiст (ТОВ «ТПК «НАФТОЛ»), комерцiйний директор (ТОВ «ТПП 
«АЛЬЯНС»), провiдний економiст (ТОВ «АПК»), заступник начальника вiддiлу управлiнського 
облiку, керiвник групи управлiнського облiку та облiку платежiв (ТОВ «ТК «УРОЖАЙ»), 
спецiалiст по консолiдацiї балансiв (ПП «НВП «ХАРЧОВI ПРОДУКТИ «МУЛЬТИМIКС»).

На засiданнi членiв Наглядової Ради (Протокол б/н вiд 22.04.2013 р. о 15:30 год.) було 
прийняте наступне рішення:

- Призначено Голову Наглядової ради Павликову Наталю Геннадiївну (паспорт: серiя ВА 
номер 004357 виданий Ленiнським РВ УМВС України у м. Донецьку 19.09.1995 р.). Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу, складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протя-
гом своєї дiяльностi: Бухгалтер (ПВКФ «Украгропромсервiс», ТОВ «Кармин», ТОВ «Виробни-
чо - будiвельна фiрма «Комплекс», ТОВ «Марморокбуд»), головний бухгалтер (АТ ЗТ «ДОТI», 
ТОВ «Централ - Граунд»), заступник головного бухгалтера (ТОВ «Метаком»).

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади

Директор Вовк Iван Йосипович

документах відображаються у відповідності з нормативними актами про документи та докумен-
тообіг в бухгалтерському обліку, затвердженими Міністерством фінансів України.

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію про фі-
нансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 р., у відповідності до Національних стандартів 
бухгалтерського обліку та вимог діючого законодавства. Господарські операції в бухгалтерсько-
му обліку ТзДВ «Межівське РВП»Агротехсервіс» відображаються з дотриманням вимог Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХIУ від 16.07.1999 
року з урахуванням наступних змін і доповнень. Відповідальність за початкові залишки у балансі 
підприємства, на підставі якого проводиться аудиторська перевірка, покладається на керівництво. 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих не-

відповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що роз-
кривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2013 

р., додатково інформація розміщена 22.04.2013 р. на сторінці http://mezhova.atc.in.ua/
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор, Яківець Микола Миколайович 22.04.2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«УКРтРАнСнАфтАБЕЗПЕКА»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30446298
1.4 Місцезнаходження емітента: 39612, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Леонова, 26
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (0536 ) 74-34-06
1.6 Електронна поштова адреса емітента: utnb@kremenchug.net
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: www.roksolana3105.narod.ru
1.8 Вид особової інформації: : Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ«Укртранснафтабезпека» (протокол від 22.04.13.)
У зв’язку із закінченням строку дії повноважень Ревізора, обрано Ревізором Товариства 

ПрАТ «Укртранснафтабезпека» Черніговцеву Валентину Миколаївну (згоду на розкриття пас-
портних даних посадова особа не надала) строком на 1 рік (до проведення чергових Загаль-
них зборів акціонерів). Акціями Товариства не володіє. Протягом своєї діяльності займала 
наступні посади: до 2010 року – головний бухгалтер ВАТ «Укртранснафта», з 07.04.2011 року 
– Ревізор ЗАТ «Укртранснафтабезпека», з 28.04.2012 року – Ревізор ПрАТ  «Укртранснафта-
безпека». Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у 
сфері господарської, службової діяльності, не має.

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 В.о. Директора О.В. Власова 23.04.2013

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Повідомлення про підсумки голосування на чергових (річних)
Загальних зборах акціонерів 

ПУБЛІЧнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА
 «ПЕРший ЕКСПЕДицІйний ЗАГІн ПІДВОДниХ тА 

ГІДРОтЕХнІЧниХ РОБІт»  16 квітня 2013 року
16 квітня 2013 року відбулись чергові (річні) Загальні збори акціонерів Публічного акціонерно-

го товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт»(надалі - Збори).
Реєстраційною комісією було зареєстровано прибулих на Збори акціонерів - власники 

голосуючих акцій Товариства та їх представники, які у сукупності володіють 36 804 (тридцять 
шість тисяч вісімсот чотири) простими іменними акціями Товариства , що відповідає 36 804 
(тридцять шість тисяч вісімсот чотири) голосам і складає 86,97 % голосів від загальної кіль-
кості голосів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Згідно зі ст. 41 Закону України 
«Про акціонерні товариства» Збори є правомочними.

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Перший експедиційний загін 
підводних та гідротехнічних робіт» та статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», 
повідомляємо про підсумки голосування:

1. По першому питанню порядку денного – «Про обрання лічильної комісії»
Голосували:

Кількість учасників 
Зборів, що беруть участь 

у голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) вираження від 
кількості голосів учасників 

Зборів
«ЗА» 2 36 804 100
«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 0 0 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:
Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

1. Голова Комісії: Стецуріна Ірина Олександрівна;
2. Член комісії: Побережна Олена Петрівна;
3. Член комісії: Войцехівський Віталій Миколайович.

2. По другому питанню порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту наглядової ради»

Голосували:
Кількість учасників Зборів, 

що беруть участь у 
голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) вираження 
від кількості голосів 

учасників Зборів
«ЗА» 2 36 804 100
«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 0 0 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:
Затвердити звіт наглядової ради за 2012 рік.
3. По третьому питанню порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту Генерального директора»
Голосували:

Кількість учасників Зборів, 
що беруть участь у 

голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) 
вираження від кількості 
голосів учасників Зборів

«ЗА» 2 36 804 100
«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 0 0 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:
Затвердити звіт генерального директора за 2012 рік.
4. По четвертому питанню порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту ревізійної комісії. Про затвердження висновку ревізійної комісії» 
Голосували:

Кількість учасників Зборів, 
що беруть участь у 

голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) вираження 
від кількості голосів 

учасників Зборів
«ЗА» 2 36 804 100
«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 0 0 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:
1. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2012 рік.
2. Затвердити висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2012 рік.
5. По п’ятому питанню порядку денного – «Про затвердження річного звіту Товариства за 

2012 рік (Про затвердження балансу Товариства за 2012 рік.)» 
Голосували:

Кількість учасників Зборів, 
що беруть участь у 

голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) вираження 
від кількості голосів 

учасників Зборів
«ЗА» 2 36 804 100
«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 0 0 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.
6. По шостому питанню порядку денного – «Про розподіл прибутку (збитків) Товариства 

за 2012 рік та порядок виплати дивідендів» 

Голосували:
Кількість учасників Зборів, 

що беруть участь у 
голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) 
вираження від кількості 
голосів учасників Зборів

«ЗА» 2 36 804 100
«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 0 0 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:
1. Спрямувати весь чистий прибуток Товариства за 2011 рік в розмірі 1 082 000,00 гри-

вень на виробничий розвиток Товариства. 
2. Дивіденди за наслідками роботи за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати.
7. По сьомому питанню порядку денного – «Про надання згоди на відчуження Товари-

ством об’єкта нерухомого майна, а саме будівлі управління, яка розташована за адресою: 
м.  Київ, вул. Сагайдачного, 12» 

Голосували:
Кількість учасників Зборів, 

що беруть участь у 
голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) вираження 
від кількості голосів 

учасників Зборів
«ЗА» 2 36 804 100
«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 0 0 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:
Надати згоду на відчуження Товариством об’єкта нерухомого майна, а саме будівлі управ-

ління, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 12 за ціною, погодженою 
Наглядовою радою на момент вчинення правочину щодо відчуження нерухомого майна, у 
зв’язку з чим:

- доручити Наглядовій раді Товариства погодити умови правочину (правочинів) щодо від-
чуження будівлі управління, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 12;

- доручити генеральному директору Товариства, після погодження з Наглядовою радою 
умов правочину, вчинити всі дії, необхідні для відчуження будівлі управління, зокрема: уклас-
ти (в т.ч. підписати) договір (договори) щодо відчуження, акт прийому-передачі майна тощо,

- надати повноваження Наглядовій раді Товариства вирішувати будь-які питання, що ви-
никають під час відчуження будівлі управління Товариства, яка розташована за адресою: 
м.  Київ, вул. Сагайдачного, 12

8. По восьмому питанню порядку денного – «Вирішення питання про передачу в кому-
нальну власність будівлі гуртожитку Товариства, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. 
Юрківська, 18 та визначення умов такої передачі» 

Голосували:
Кількість учасників Зборів, 

що беруть участь у 
голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) вираження 
від кількості голосів 

учасників Зборів
«ЗА» 2 36 804 100
«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 0 0 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:
Надати згоду на передачу житлових приміщень гуртожитку Товариства, які знаходяться 

за адресою м. Київ, вул. Юрківська, 18 до комунальної власності територіальної громади м. 
Києва, з обов’язковим погодженням з Наглядовою радою умов передачі на момент вчинення 
правочину, у зв’язку з чим:

- доручити Наглядовій раді Товариства погодити умови правочину (правочинів) щодо пе-
редачі житлових приміщень гуртожитку Товариства, який розташований за адресою: м. Київ, 
вул. Юрківська, 18 до комунальної власності територіальної громади м. Києва;

- доручити генеральному директору Товариства, після погодження з Наглядовою радою 
умов правочину, вчинити всі дії, необхідні для передачі гуртожитку, зокрема: укласти (в т.ч. 
підписати) договір (договори), акт прийому-передачі майна тощо,

- надати повноваження Наглядовій раді Товариства вирішувати будь-які питання, що ви-
никають під час передачі житлових приміщень гуртожитку Товариства, який розташований за 
адресою: м. Київ, вул. Юрківська, 18.

9. По дев’ятому питанню порядку денного – «Про попереднє схвалення значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством» 

Голосували:
Кількість учасників Зборів, 

що беруть участь у 
голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) вираження 
від кількості голосів 

учасників Зборів
«ЗА» 2 36 804 100
«ПРОТИ» 0 0 0
«УТРИМАЛОСЯ» 0 0 0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 0 0

Вирішили:
1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвали-

ти укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з 
дати проведення цих загальних зборів, а саме:

1.1. договори на виконання будівельних робіт на загальну суму не більше 30 000 000,00 
(тридцять мільйонів) гривень (на кожен договір (правочин));

1.2. договори купівлі-продажу, комісії, підряду, надання послуг, застав, порук, найму 
(оренди), на загальну суму, що не перевищує 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень (на 
кожен договір (правочин));

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його 
обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі 
необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому рішенні за 
умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради.

Голова Загальних зборів  О.М. Козачук
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ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«МОЛОДIЖний ЖитЛОВий КОМПЛЕКС»

 Додаток 45 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування 
емітента

Приватне Акцiонерне товариство «Молодiжний 
житловий комплекс»

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента 

14137852

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

http://mgk.biz.ua/

Директор ____________ Картавцев Микола Миколайович

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ІнСтитУт ЗЕМЛЕВПОРЯДниХ тЕХнОЛОГІй»

1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «ІНСТИТУТ ЗЕМ-

ЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»;
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33500347;
1.4. Місцезнаходження емітента: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 10-А, 

офіс 67;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044-234-59-68;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: izt@izt.kiev.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.izt.kiev.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення.
ПрАТ «Інститут землевпорядних технологій» повідомляє про виникнення особливої ін-

формації.
Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2013 року, протокол  

№1-13 прийнято рішення про:
- обрання членом Наглядової ради Шамшура Олександра Сергійовича (паспорт: серія 

СН 877258, виданий Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві 06.08.1998р.)Строк, на 
який обрано особу - 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Інші посади не обіймав;

- обрання членом Наглядової ради Гаркавенка Олександра Юрійовича (паспорт: серія СН 
992320, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 05.11.1998р.).Строк, на 
який обрано особу - 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
з 20.04.1995 р. займає посаду виконавчого директора ТОВ «Видавництво ЛОГОС». Рішенням 
засідання Наглядової ради від 22 квітня 2013 року, протокол №1-НР-13, обраний Головою 
Наглядової ради;

- обрання Генеральним директором Сергієнко Вікторію Володимирівну (паспорт серія 
МА №958103, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл. 28.06.2001р.). Строк, 
на який обрано особу - до 30 квітня 2014 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом своєї діяльності: провідний інженер-землевпорядник відділу землевпорядкування 
ПрАТ «ІЗТ», тимчасово виконувала обов’язки Генерального директора ПрАТ «ІЗТ».

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

мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор  Сергієнко Вікторія Володимирівна

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«РЕСтОРАн СЕВАСтОПОЛЬ»

ПОВІДОМЛЕннЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Ресто-

ран Севастополь»
Організаційноправова форма емітента: акціонерне товариство.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19194952
Місцезнаходження емітента: 99011, м. Севастополь, пр. Нахімова, 5-а
Міжміський код, телефон та факс емітента: (0692) 46-32-01
Електронна поштова адреса: zao_ressev@mail.ru
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі

тентом для розкриття інформації: www. ressev.pat.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб Емі-

тента.
2. текст повідомлення

Річними загальними зборами акціонерів, яки відбулися 19.04.013 року, 
(Протокол №1 від 19.04.2013р) прийнято рішення про звільнення посадових 
осіб Емітента у зв’язку із змінами у составі органів Товариства:

Достроково припиненні повноваження Директора товариства - Щербако-
вої Світлани Іванівни. Володіє 98,97 % статутного капіталу Емітента. На по-
саді перебувала з 12.07.1995 по 19.04.2013 року; 

Достроково припиненні повноваження члена Дирекції товариства - Гаран-
жа Наталії Іванівни. Володіє 0,00 % статутного капіталу Емітента. На посаді 
перебувала з 12.07.1995 по 19.04.2013 року;

Достроково припиненні повноваження члена Дирекції товариства - Куцен-
ко Валентини Василівни. Володіє 0,00 % статутного капіталу Емітента. На по-
саді перебувала з 12.07.1995 по 19.04.2013 року;

Достроково припиненні повноваження Голови ревізійної комісії Това-
риства - Горелової Валентини Олександрівни. Володіє 0,002 % статутного 
капіталу Емітента. На посаді перебувала з 16.08.2010 по 
19.04.2013  року;

Достроково припиненні повноваження члена Ревізійної комісії товариства 
Зубаревої Любові Михайлівни. Володіє 0,019 % статутного капіталу Емітента. 
На посаді перебувала з 16.08.2010 по 19.04.2013 року.

Річними загальними зборами акціонерів, яки відбулися 19.04.013 року 
(Протокол №1 від 19.04.2013р) прийнято рішення про призначення посадових 
осіб Емітента у зв’язку із змінами у составі органів Товариства:

Призначено Директором товариства - Щербакову Світлану Іванівну стро-
ком на три роки. Володіє 56908 акціями (98,97 %) статутного капіталу Емітен-
та. Попередня посада – Директор ЗАТ «Ресторан Севастополь»;

Призначено членом Дирекції товариства - Гаранжа Наталію Іванівну стро-
ком на три роки. Акціями Товариства не володіє. Попередня посада – член 
Дирекції ЗАТ «Ресторан Севастополь»;

Призначено членом Дирекції товариства - Іващенко Наталію Іванівну стро-
ком на три роки. Володіє 2 шт. акцій (0,003 %) статутного капіталу Емітента. 
Попередня посада – Директор ТОВ «Венера ЛТД»;

Призначено Ревізором товариства – Горелову Валентину Олександрівну 
строком на три роки. Володіє 1 шт. акцій (0,002 %) статутного капіталу Емі-
тента. Попередня посада – член Ревізійної комісії ЗАТ «Ресторан Севасто-
поль»;

Призначено членом Наглядової ради – Куценко Валентину Василівну стро-
ком на три роки. Акціями Товариства не володіє. Попередня посада – член 
дирекції ЗАТ «Ресторан Севастополь»;

Призначено членом Наглядової ради – Щербакову Наталію Олександрівну 
строком на три роки. Акціями Товариства не володіє. Попередня посада – ад-
міністратор ТОВ «ТЦ «НЕПТУН».

Річними загальними зборами акціонерів, яки відбулися 19.04.013 року 
(Протокол №1 від 19.04.2013р) у зв’язку із змінами у составі органів Товари-
ства, та рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від 19.04.2013р.) 
призначено Головою Наглядової ради – Щербакова Олега Владиславовича 
строком на три роки. Акціями Товариства не володіє. Попередня посада –ди-
ректор ПП «Морське».

Посадові особи Емітента (звільнені та призначені) непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не мають. Посадові особи не надали згоди 
на розкриття паспортних даних.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством. 

Директор ПрАт «РЕСтОРАн СЕВАСтОПОЛЬ» С.І. Щербакова 19.04.2013р.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«УКРАЇнСЬКий СтРАХОВий ДІМ»

Річна інформація
емітента за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ 
ДІМ»

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

32556540

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

http://insurhouse.com/ua/o_kompanii/
korporativnoe_upravlenie/finansovaya_
informaciya/godovoj_otchet_nkcpfr_
za_2012_god
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ЗАКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ГОтЕЛЬ УКРАЇнА»

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 Закрите акцiонерне товариство 

"Готель Україна"
2. Код за ЄДРПОУ емітента 33103340
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

http://33103340.smida.gov.ua

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

(підпис) 
Василiв Богдан Михайлович

М. П. 23.04.2013

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «СТРАХОВИЙ 
БУДИНОК» (код ЄДРПОУ – 23364325) повідомляє, що регулярна річна 
інформація за 2012 рік розміщена в мережі Інтернет на сторінці  
http://strahovoy-dom.com.ua/ru/Novosti;

Голова правління 
ПрАт «СК «СтРАХОВий БУДинОК»  _____  М.О. Коваль
 (підпис) (ініціали та 
  прізвище керівника)

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«СтРАХОВА КОМПАнІЯ «СтРАХОВий БУДинОК»

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Чернігівфото» 

2. Код за ЄДРПОУ емітента 14233966

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

Chernigivfoto.jimdo.com

Директор  Барбаш С.В.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ЧЕРнІГІВфОтО»
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство « Авiакомпанiя Кон-
станта»

1.2. Організаційно-правова форма емітента - Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента - Запорізька , Шевченкiвський, 69013, м.Запорiжжя,, 

Блакитна, 4
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 20508143
1.5. Міжміський код та телефон емітента - (061) 721-43-07 721-43-23
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента -1103 107 0014 003567
1.7. Дата державної реєстрації - 22.04.1999
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації - www.constair.com.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства
(тис.грн.)

найменування показника Період
звітний попере

дній
Усього активів 8301 7123
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1915 2132
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 301 302
Сумарна дебіторська заборгованість 1498 244
Грошові кошти та їх еквіваленти 2862 2686
Власний капітал 1001 772
Статутний капітал 2338 2338
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -15116 -15345
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 7005 6118
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.02448 -0.07847
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.02448 -0.07847
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 9354000 9354000
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 1001 772

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
1. Вищiй орган товариства - загальнi збори акцiонерiв товариства. 2. Наглядова Рада товари-

ства у кiлькостi 3 осiб-акцiонерiв та їх представникiв. 3. Виконавчий орган - Генеральний директор, 
який перебуває з товариством в трудових вiдносинах. 4. Контроль за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю товариства здiйснює Ревiзор товариства. Компетенцiя Ревiзора визначена статутом то-
вариства. Загальнi збори акцiонерiв мають право розглядати усi питання, що стосуються дiяльностi 
товариства у вiдповiдностi зi статутом та дiючим законодавством. Наглядова Рада є органом това-
риства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв i в меж-
ах компетенцiї, визначеної статутом пiдприємства та положенням «Про Наглядову раду ВАТ 
«Авiакомпанiя Константа», контролює дiяльнiсть товариства. До компетенцiї генерального дирек-
тора належить вирiшення усiх питань дiяльностi товариства крiм тих, що згiдно з положеннями 
статуту товариства, належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради 
товариства. Генеральний директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства.

Інформація про посадових осіб емітента.
Генеральний директор - Таланов Андрiй Олексiйович (код 497575);
Ревiзор - Машковцев Сергiй Вячеславович (код 856812);
Головний бухгалтер - Кiнденко Надiя Сергiївна (код 400229);
Голова Наглядової ради - Малинiн Максим Юрiйович (код 45 02 654787);
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
Фонд державного майна України (на дату заснування) (код за ЕДРПОУ 00032945) - 

0.000000000000 %
фізичні особи:
вiдсутнi - 0.000000000000 %
Усього - 0.000000000000 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції:
Дата реєстрації випуску - 23.11.2010, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

179/08/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Запорiзьке ТУ ДКЦПФР, код - UA4000098966, 
тип цінного паперу - , форма існування - Документарні іменні, номінальна вартість - 0.250 
грн., кількість - 9354000 шт., загальна номінальна вартість - 2338500.000 грн., частка у ста-
тутному капіталі 100.000000000000 %

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

У звiтньому перiодi не змiнювалася особа, яка веде облiк прав власностi на акцiї у 
депозитарнiй системi Украiни.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО « АВIАКОМПАнIЯ КОнСтАнтА»

6. Інформація про загальні збори
 Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові
X

Дата проведення 15.03.2013
Кворум зборів** 99.830000000000
Опис 1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Генерального директора Товариства. 3. Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2012 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Товариства. 4. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзора Товариства за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 5. При-
йняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2012 рiк . 6. Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв 
Товариства на 2013 рiк. 7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку за пiдсумками господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 
Прийнятi рiшення: 1. Обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 4 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: 1) Новоторов О..Л., 2) Овденко Г.В., 3) Лагодюк Є.С., 4) Слобо-
данюк О.М.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%). 2.Прийняти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2012 рiк. Роботу Генерального директора Товариства у 
2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства в цiлому. 
(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%). 3. Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2012 роцi. Роботу Наглядової ради у 
2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства та акцiонерiв 
в цiлому. (рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%). 4. Прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки Ревiзора Товариства за 2012 рiк. Роботу Ревiзора Товариства у 2012 роцi 
визнати задовiльною.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%). 5. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2012 рiк. (рiшення прийняте бiльшiстю голосiв 
-100,00%). 6. Затвердити основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2013 рiк.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%). 7.Прибуток, отриманий за пiдсумками господар-
ської дiяльностi Товариства у 2012 роцi , у розмiрi 229 (двiстi двадцять дев’ять тисяч)тис.грн. розподiлити наступним чином - направити на розвиток виробництва Товариства. У звязку 
iз направленням отриманого прибутку на розвиток виробництва Товариства розмiр рiчних дивiдендiв не затверджувати.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%). 

Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові
X

Дата проведення 06.04.2012
Кворум зборів** 99.830000000000
Опис Загальнi збори 06.04.2012р. Кворум - 99,83% 1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2011 рiк, 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства. 3. Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2011 роцi, 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 4. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзора Товариства за 2011 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 5. Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2011 рiк та звiту про виконання планiв 
Товариства на 2011 рiк. 6. Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2012 рiк. 7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку за 
пiдсумками господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 
9.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 1) Обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До складу лiчильної комiсiї об-
рати наступних осiб: 1. Бойко С.В., 2. Новоторов О..Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Авраменко Г.М.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%). 2) Прийняти до вiдома 
звiт Генерального директора Товариства за 2011 рiк. Роботу Генерального директора Товариства у 2011 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, 
основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства в цiлому. (рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%). 3) Прийняти до вiдома звiт Наглядової 
ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2011 роцi. Роботу Наглядової ради у 2011 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, осно-
вним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%). 4) Прийняти до вiдома звiт та 
затвердити висновки Ревiзора Товариства за 2011 рiк. Роботу Ревiзора Товариства у 2011 роцi визнати задовiльною. (рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%). 5) Затвердити 
рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2011 рiк та звiт про виконання планiв Товариства на 2011 рiк.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%). 6) Затвердити основнi 
напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2012 рiк.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%). 7) У зв?язку з тим, що за результатами дiяльностi Товариства у 2011 роцi отримано 
збиток в розмiрi 701 000 (сiмсот одна тисяча) гривень, нарахування й виплату акцiонерам Товариства дивiдендiв за пiдсумками його роботи за 2011 рiк не здiйснювати. Збиток, отрима-
ний за результатами роботи у 2011 роцi в розмiрi 701 000(сiмсот одна тисяча) гривень, покрити за рахунок прибутку 2012 року.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%). 8) 
Вiдкликати Голову та членiв Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства ?Авiакомпанiя Константа? у наступному складi: Артьомов Олександр ?ванович, компанiя ?Energy 
Standard Projects Limited?, компанiя ?Energy Standard Group S.A.?. (рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%). 90 Обраними до складу Наглядової ради Приватного акцiонерного 
товариства ?Авiакомпанiя Константа? є: 1. Компанiя ?Energy Standard Projects Limited?; 2. Компанiя ?Energy Standard Group S.A.?; 3. Малинiн Максим Юрiйович. (рiшення прийняте 
бiльшiстю голосiв -100,00%). 10) Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Особою, уповноваженою на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової ради вiд iменi Товариства, визначити Генерального директора Таланова А.О. (рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%)
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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 За результатами роботи Товариства у 2011 року (збиток) 

дивiдендi не нараховувались i не виплачувались. За 
результатами роботи Товариства у 2012 року одержано 
прибуток у розмiрi 229тис. грн. У зв'язку з цим на загальних 
зборах товариства 15 березня 2013року (протокол 
загальних зборiв № 17 вiд 15.03.2013р. прийнято рiшення- 
прибуток, отриманий за пiдсумками господарської 
дiяльностi Товариства у 2012 роцi, у розмiрi 229 (двiстi 
двадцять дев’ять тисяч)тис.грн. розподiлити наступним 
чином - направити на розвиток виробництва Товариства. У 
звязку iз направленням отриманого прибутку на розвиток 
виробництва Товариства розмiр рiчних дивiдендiв не 
затверджувати.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

щодо повного пакету фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 
«Авіакомпанія Константа» за 2012 рік

Національній комісії 
з цінних паперів та фондового ринку України
Акціонерам ПрАТ «Авіакомпанія Константа»

Звіт щодо фінансової звітності
Вступний параграф
Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Капітал», свідоцтво про 

внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0150 від 26.01.2001, дію якого продо-
вжено до 04.11.2015р., проведено аудит фінансової звітності компанії Приватне акціонерне 
товариство «Авіакомпанія Константа» (код ЄДРПОУ 20508143; місцезнаходження органа 
управління: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд.4; дата державної реєстрації 22.04.1999 
р.), яка включає:

Баланс станом на 31 грудня 2012 року, 
Звіт про фінансові результати за 2012 рік, 
Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, 
Звіт про власний капітал за 2012 рік, 
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік, 
опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.
Фінансова звітність компанії підготовлена згідно з вимогами Національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України. 
Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010 року, та Положення 
щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фон-
дового ринку, затвердженого рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 19.12.2006 № 1528 і Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітен-
тами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням 
Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фі-

нансової звітності у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Відповідальність 
управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього 
контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не мають 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної 
облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі резуль-

татів проведеного нами аудиту. 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання 
відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шах-
райства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фі-
нансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а 
не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господа-
рювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнят-
ність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання 
фінансової звітності.

Ми розглянули вплив подій та операцій відомих нам і які мали місце до дати аудиторсько-

го висновку. На нашу думку, аудиторські докази, які були нами отримані, є достатніми і при-
йнятними для висловлення модифікованої аудиторської думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
При розрахунку відстрочених податкових активів Компанією зроблена арифметична по-

милка, що призвело до збільшення активу та нерозподіленого прибутку на 51 тис. грн.
У звітному періоді компанією не розглядались питання щодо зменшення корисності акти-

вів. Тому існує невпевненість щодо відображення у балансі компанії активів за їхньою спра-
ведливою вартістю. На нашу думку, можливість зменшення корисності активів існує, так як 
існують фактори знецінення щодо морального застаріння активів, зміни у ринковому та еко-
номічному середовищі, у якому діє підприємство.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у параграфі «Підстава 

для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Приватного акціонерного 
товариства «Авіакомпанія Константа» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, складена в 
усіх суттєвих аспектах у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» та положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Звіт щодо вимог законодавчих і нормативних актів
Розкриття інформації відповідно до вимог Положення щодо підготовки аудиторських ви-

сновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при роз-
критті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1528

Стан бухгалтерського обліку
На підставі проведених тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік в цілому ведеть-

ся товариством у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних доку-
ментів з питань організації бухгалтерського обліку та наказу підприємства від 03.01.2008 № 1 
«Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства». 

У звітному році облікова політика залишалась незмінною. 
Розкриття інформації про активи
Облік нематеріальних активів (визнання, класифікація, оцінка, амортизація тощо) не по-

вністю відповідає вимогам П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та обліковій політиці товари-
ства. 

Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2012 року складає 11 тис. грн., 
сума накопиченої амортизації – 3 тис. грн., або 18 % первісної вартості нематеріальних акти-
вів. Компанією не здійснюється нарахування амортизації нематеріальних активів по групі «Ав-
торське право та суміжні з ними права». Вартість нематеріальних активів щодо яких існує об-
меження права власності складає 9 тис. грн.

Облік основних засобів та незавершених капітальних інвестицій (визнання, класифікація, 
оцінка, амортизація тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 7 «Основні засоби» та 
обліковій політиці товариства. 

У складі незавершених капітальних інвестицій відображені витрати на придбання необо-
ротних матеріальних активів у сумі 3 тис. грн. 

Основні засоби, придбані до 1996 р., відображені у балансі за переоціненою вартістю від-
повідно до Постанов Кабінету Міністрів України. Основні засоби, придбані з 1996 р., відобра-
жені у балансі за первісною вартістю, яка визначається відповідно до П(С)БО № 7 «Основні 
засоби». Нарахування амортизації для всіх груп основних засобів здійснюється за прямоліній-
ним методом.

До складу малоцінних необоротних матеріальних активів компанія відповідно до вимог 
наказу про облікову політику відносить активи строк служби корисного використання яких 
більше одного року, а вартість не перевищує 1 тис. грн. Фактично компанія зараховує до 
складу малоцінних необоротних матеріальних активів активи вартістю, яка не перевищує 
2 500 грн. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 
100% вартості в першому місяці використання об’єкта. Проте такі розбіжності у класифікації 
активів не мають суттєвого впливу на фінансовий результат звітного періоду.

Амортизація інших необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів нарахову-
ється за прямолінійним методом. Нарахування амортизації бібліотечних фондів не відповідає 
вимогам П(С)БУ 7 «Основні засоби», проте у зв’язку з тим, що у звітному періоді бібліотечні 
фонди повністю замортизовані, такі посилання не мають впливу на фінансові звіти.

Сума накопиченої амортизації складає 87 % первісної вартості основних засобів. Дані ана-
літичного обліку основних засобів відповідають даним синтетичного обліку та даним первин-
них документів, на основі яких було зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку.

Сума відстрочених податкових активів компанії станом на 31.12.2012 року складає 678 
тис. грн. При визначенні суми відстрочених податкових активів використовувалась ставка по-
датку на прибуток, яка буде діяти у періодах погашення тимчасової різниці. Сума зменшення 
відстрочених податкових актів у звітному році на 72 тис. грн. відображена у складі витрат з 
податку на прибуток.

До складу інших необоротних активів віднесена сума грошових коштів у розмірі 987 тис. 
грн., розміщених у АКБ «Трансбанк» та ВАТ Банк «БІГ Енергія», використання яких обмежене. 
Перелічені банки відповідно до інформації Національного банку України станом на 22.03.2013 
знаходяться у стані ліквідації. 

Облік запасів компанії (визнання, класифікація, оцінка тощо) відповідає, в усіх суттєвих 
аспектах, П(С)БО 9 «Запаси» та обліковій політиці компанії. Оцінка запасів при їх вибутті здій-
снюється за ідентифікованою вартістю. Метод оцінки запасів при їх вибутті відповідає обліко-
вій політиці компанії і протягом звітного періоду не змінювався. Запаси відображені у балансі 
за первісною вартістю. Дані аналітичного обліку запасів відповідають даним синтетичного об-
ліку та підтверджені даними первинних документів, на основі яких було зроблено записи у 
регістрах бухгалтерського обліку. 

Облік дебіторської заборгованості (визнання, класифікація, оцінка тощо) відповідає, в усіх 
суттєвих аспектах, П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Дебіторська заборгованість за 
товари (роботи, послуги) відображена у балансі за чистою реалізаційною вартістю. Резерв 
сумнівних боргів нарахований відповідно до облікової політики компанії за методом аналізу 
платоспроможності окремих дебіторів.

Інша дебіторська заборгованість відображена за первісною вартістю. 
Сума грошових коштів, відображених у балансі на початок 2012 року та на 31.12.2012, 

підтверджена банківськими документами. 
Інформація про грошові кошти на 31.12.2012:
на поточних рахунках у банку в національній валюті - 174 тис. грн., 
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на поточних рахунках у банку в іноземній валюті - 2 688 тис. грн.
У складі інших оборотних активів враховані податкові зобов’язання з ПДВ за розрахунка-

ми з бюджетом – 44 тис. грн., податковий кредит з ПДВ за розрахунками з бюджетом 1 тис. 
грн. 

Розкриття інформації про зобов’язання
Облік зобов’язань (визнання, класифікація, оцінка тощо) ведеться відповідно до П(С)БО 

11 «Зобов’язання». 
Відповідно до облікової політики компанія нараховує забезпечення виплат для відшкоду-

вання наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Сума на-
рахованих забезпечень станом на 31.12.2012 року складає 295 тис. грн. Облік забезпечень 
ведеться, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до П(С)БО 11 «Зобов'язання» та П(С)БО 26 «Ви-
плати працівникам».

До складу інших поточних зобов’язань станом на 31.12.2012 зараховані:
податковий кредит з ПДВ за товари (роботи, послуги),
строк сплати яких не настав - 4 тис. грн.
розрахунки з підзвітними особами - 26 тис. грн.,
розрахунки з іншими кредиторами - 11 тис. грн.,
сума поворотних інвестицій у грошовій формі, 
отриманих у 2000-2005 роках за умовами 
договору приватизації компанії - 5 394 тис. грн..
Разом - 5 435 тис. грн.
Розкриття інформації про власний капітал
Власний капітал складається з статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резерв-

ного капіталу, непокритого збитку.
Облік власного капіталу у 2012 році ведеться, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до По-

ложень (стандартів) бухгалтерського обліку України.
Непокритий збиток на початок року скоригований на суми виправлення помилок, які мали 

місце у попередніх звітних періодах та складають 33 тис. грн. Суму виправлення віднесено на 
коригування непокритих збитків інших звітних періодів. Сума коригування не суттєва. За рі-
шення компанії фінансові звіти внаслідок проведених виправлень повторно не оприлюднюва-
лись.

Розкриття інформації про сплату статутного фонду
Статутний капітал компанії складає 2 338 500 грн. та розподілений на 9354000 простих 

іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. 
Привілейованих акцій немає. Неоплаченої частини статутного капіталу немає. 
Кількість акцій упродовж 2012 року не змінювалася. 
Дані бухгалтерського обліку статутного капіталу відповідають даним Статуту компанії. 
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку
Чистий прибуток компанії за 2012 рік, відображений у Звіті про фінансові результати, 

складає 229 тис. грн. Сума чистого прибутку визначена, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. 

На дату підписання аудиторського висновку Товариством було проведені Загальні збори 
акціонерів 15.03.2013. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 15.03.2013 (про-
токол № 17) прибуток, отриманий у 2012 році направлено на розвиток виробництва Товари-
ства. Дивіденди не нараховувались. 

Розкриття інформації про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути 
на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цін-
них паперів

У звітному році не відбувались події, які можуть вплинути на фінансово-господарський 
стан ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та призвести до значної змін вартості його цінних папе-
рів, а саме:

прийняття рішення про утворення, припинення його філій, представництв, 
порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію,
прийняття рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емі-

тента, про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіта-
лу, 

прийняття рішення про зменшення статутного капіталу,
отримання позики або кредитів на суму, що перевищує 25 відсотків активів,
факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі,
прийняття рішення про викуп власних акцій.
У 2012 році відбулися зміни власників, яким належить 10 і більше відсотків статутного 

капіталу:
Найменування 
юридичної особи

Дата події Кількість 
акцій до 
продажу, 

штук

Відсоток від 
загальної кількості 

акцій

Кількість 
акцій після 
продажу, 

штук

Відсоток від 
загальної 
кількості 

акцій
ТОВ «Фондова 
компанія 
«Меридіан»
(ЄДРПОУ 34938117)

10.04.2012 3 949 332 42,22078% 0 0%

Компанія «Energy 
Standard Projects 
Limited» (HE 
240842)
Місцезнаходження 
– Кіпр, Nafpliou, 15, 
2nd floor, P.C. 3025, 
Limassol, Cyprus.

10.04.2012 5 387 043 57,5908%. 9 336 376 99,8116%.

Протягом 2012 року у ПрАТ «Авіакомпанія Константа» відбувалась зміна складу посадо-
вих осіб:

- відповідно до Рішення Загальних зборів акціонерів від 06.04.2012 звільнено з посади 
члена Наглядової ради Компанію «Energy Standard Projects Limited», Компанію «Energy 
Standard Group S.A.», Артьомова О.І.;

- відповідно до Рішення Загальних зборів акціонерів від 06.04.2012 призначено на посаду 
члена Наглядової ради Компанію «Energy Standard Projects Limited», Компанію «Energy 
Standard Group S.A.», Малиніна М.Ю.;

- відповідно до Рішення Наглядової Ради товариства від 25.06.2012 призначено на посаду 
Голови Наглядової ради Малиніна М.Ю.

Аналіз фінансового стану компанії
Фінансово - майновий стан компанії (стійкість, ефективність, ліквідність, залежність від 

інвесторів та кредиторів) характеризується показниками платоспроможності та фінансової 
стійкості. 

Коефіцієнт негайної ліквідності (відображає частину поточних зобов’язань, які можуть 
бути перекриті за рахунок грошових коштів та реалізації короткострокових цінних паперів) на 
кінець звітного періоду складає 0,41 пункти. Тобто, станом на 31.12.2012 компанія має до-
статньо грошових коштів для негайного погашення четвертої частини поточних зобов’язань. 

Для здійснення своєчасних розрахунків за своїми поточними зобов’язаннями, компанія не 
має достатніх коштів, адже на 1 гривню поточних зобов’язань припадає 0,67 гривні поточних 
активів. Тобто на кінець звітного періоду компанія не мала можливості погашати поточні 
зобов’язання за рахунок виробничих запасів, грошових коштів, дебіторської заборгованості та 
інших оборотних активів.

Аналіз фінансової стійкості дозволяє говорити про недостатній запас міцності, обумовле-
ний низьким рівнем власного капіталу, який на кінець аналізованого періоду склав 0,11 (при 
рекомендованому значенні 0,25 - 0,5). Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом у 
звітному періоді складає 7,68 пунктів. Показник значно перевищує граничний показник (мен-
ше 1, зменшення), що вказує на недостатню спроможність компанії профінансувати залучені 
кошти за рахунок коштів, вкладених в активи компанії.

Система показників, які відображають наявність, розміщення та використання фінансових 
ресурсів, платоспроможність та автономність вказує на те, що ПрАТ «Авіакомпанія Константа» 
має задовільний фінансовий стан.

Розкриття інформації відповідно з Вимогами 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 № 1360

Інша відповідальність аудитора
Іншою відповідальністю є висловлювання думки щодо іншої інформації, розкриття якої 

вимагається рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 
№ 1360.

Перевірка іншої інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора 
щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». 
Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між ін-
шою інформацією та перевіреною аудитором фінансовою звітністю виконувались запити пер-
соналу компанії та аналітичні процедури.

Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства
Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методич-

них рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення 
вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 . Під розрахунковою 
вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається 
шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, при-
йнятих до розрахунку. 

Вартість чистих активів товариства на 31 грудня 2012 року складає 1011 тис. грн. і є ниж-
чою ніж статутний капітал на 2 338 тис. грн., що не відповідає вимогам статті 155 Цивільного 
кодексу України.

Відповідність фінансової звітності, що підлягала аудиту, іншій інформації, що розкрива-
ється емітентом

Під час виконання завдання ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наяв-
ності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою ін-
формацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудито-
ра щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову 
звітність».

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих не-
відповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 
розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звіт-
ністю.

Виконання значних правочинів
Відповідно до п. 13.1.1 Статуту ПрАТ «Авіакомпанія Константа» значним правочином вва-

жаються договори, правочини чи операції, якщо ціна/вартість майна, робіт або послуг, що є їх 
предметом, перевищує 400 000 (чотириста тисяч) гривень. Повноваження щодо прийняття 
рішення про вчинення Товариством значного правочину, у тому числі його попереднє схвален-
ня, відноситься до загальних зборів акціонерів.

У звітному періоді загальними зборами акціонерів не приймались рішення щодо схвален-
ня значних правочинів.

Під час перевірки ми не знайшли фактів здійснення значних правочинів Товариством.
Стан корпоративного управління компанії
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутріш-

нього аудиту, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання до-
казів, які дозволяють сформувати судження щодо:

- відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України 
«Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,

- достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у 
розділі «Інформація про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товари-
ства.

Протягом звітного року у Приватному акціонерному товаристві «Авіакомпанія Константа» 
функціонували наступні органи корпоративного управління:

загальні збори акціонерів, 
наглядова рада, 
генеральний директор, 
ревізор.
Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства ПрАТ 

«Авіакомпанія Константа» регламентується положеннями Статуту та Положеннями про За-
гальні збори товариства, Наглядову раду (затверджені рішенням загальних зборів акціонерів 
протокол № 15 від 05.04.2011 року).

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України 
«Про акціонерні товариства» - до 30 квітня.
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Наглядова рада складається з 3 осіб, обраних загальними зборами акціонерів 
06.04.2012 року (протокол № 16 від 06.04.2012 р.) терміном на 3 роки. 25.06.2012 року 
на засіданні Наглядової ради зі складу членів Наглядової ради обрано Голову Наглядо-
вої ради.

Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам, визначеним Зако-
ном України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квар-
тал. Протягом 2012 року Наглядова рада ПрАТ «Авіакомпанія Константа» проводила 8 засі-
дань.

На посаду Генерального директора обрано Таланова А.О. рішенням Наглядової ради това-
риства 17.10.2011 року. Протягом звітного року Генеральний директор здійснював поточне 
управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Ста-
тутом акціонерного Товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом 
звітного року здійснювався Ревізором, обраним загальними зборами акціонерів 06.04.2012 
року (протокол № 16 від 06.04.2012 р.) терміном на 3 роки.

Ревізор діє на підставі Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвер-
дженого рішенням загальних зборів акціонерів протокол № 15 від 05.04.2011 року. 

Фактична реалізація функцій Ревізора протягом звітного року пов’язана з перевіркою 
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2012 рік. Звіти Ревізора про 
фінансові показники діяльності Товариства за 1, 2, 3 квартали 2012 року розглядались На-
глядовою радою на засіданнях. Звіт ревізора Товариства за підсумками діяльності у 2012 році 
було затверджено Загальними зборами акціонерів 15.03.2013 (протокол № 17). 

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада акціонерного 
товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього 
аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови 
наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Кор-
поративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціо-
нерами та/або інвесторами. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього 
аудиту повинен відповідати Закону України «Про акціонерні товариства».

У Товаристві не запроваджено служби корпоративного секретаря. 
Наглядова рада акціонерного товариства не прийняла рішення щодо запровадження в 

товаристві посади внутрішнього аудитора. Створення служби внутрішнього аудиту не перед-
бачено внутрішніми документами акціонерного товариства. 

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна 
зробити висновок, що порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок орга-
нізації роботи ПрАТ «Авіакомпанія Константа» відповідають Статуту Товариства та Закону 
України «Про акціонерні товариства». 

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується 
шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Під час виконання процедур оцінки ризиків i пов'язаної з ними діяльності для отримання 

розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контр-
оль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через 
розуміння суб'єкта господарювання i його середовища», ми виконали процедури оцінки стану 
внутрішнього контролю підприємства.

Нами були надані запити до управлінського персоналу, які на нашу думку, можуть мати 
інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті, з 
використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовніш-
ніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності, структуру та спо-
сіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки 
та огляди фiнансових результатiв. 

Для оцiнки ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства ми використовували своє 
професiйне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розумiння 
системи контролю, якi були розробленi та впровадженi управлiнським персоналом товариства 
для запобiгання та виявлення шахрайства. 

Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли приверну-
ти нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управ-
лінський персонал компанії для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефек-
тивними.

Аудит проводився на підставі договору від 30.12.2010 № 03/11, у строк з 03.03.2013 по 
23.04.2013.

Директор ТОВ Аудиторська фірма «Капітал» І.Г. Дядюра 
(Сертифікат аудитора серії А № 005338 від 27.06.2002, 
чинний до 27.06.2017)
Аудитор ТОВ Аудиторська фірма «Капітал» О.В. Святун
(Сертифікат аудитора № 006920 від 26.04.2012, 
чинний до 26.04.2017)
23 квітня 2013 року
69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170-б, прим. № 1, тел. (061) 213-17-45 
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 23.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується 
www.constair.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
Таланов Андрiй Олексiйович

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

(дата)

ПОВІДОМЛЕннЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ІЗМАЇЛАВтОтРАнС»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03115040
1.4. Місцезнаходження емітента 68614, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Чехова, 4
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0484125602
1.6. Електронна поштова адреса емітента izmailavtotrans@grantye.od.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації www.izmailavtotrans.pat.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідного до
вимог глави 2 розділу II або інформація про 
іпотечні цінні папери відповідного до вимог 
розділу III цього Положення. Рішення про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Протоколом Загальних зборів акціонерів ПАТ « ІЗМАЇЛАВТОТРАНС « № 1 від 22.04.2013  р., 

відповідно до Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: 
- звільнено з посади члена наглядової ради Манукян Левона Саркісовича, паспорт серія 

КМ № 603399, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 03 червня 
2009  року. Посадова особа перебувала на посаді з 20.04.2012 року, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає , частки у статутному капіталі Товариства немає.

- звільнено з посади члена наглядової ради Нагайцева Олександра Миколайовича, паспорт 
серія КК № 843504, виданий Київським РВ УМВС України в Одеської області від 14.03.2002р.
Посадова особа перебувала на посаді з 20.04.2012 року, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає , володіє часткою у статутному капіталі Товариства 75.18 %.

- звільнено з посади члена наглядової ради Сардарян Хачатура Суреновича, паспорт серія 
КК № 506506, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 09.12.1996р.Посадова 
особа перебувала на посаді з 20.04.2012 року, непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає , частки у статутному капіталі Товариства немає.

- звільнено з посади члена ревізійної комісії Семененко Наталю Сергіївну , паспорт серія 
КМ № 741934, виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 31.10.2011р. 
Посадова особа перебувала на посаді з 20.04.2012 року, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає , частки у статутному капіталі Товариства немає.

- звільнено з посади члена ревізійної комісії Пилипчука Георгія Борисовича , паспорт се-
рія КК номер 894222 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл. 23.04.2002 р По-
садова особа перебувала на посаді з 20.04.2012 року, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає , частки у статутному капіталі Товариства немає.

- звільнено з посади члена ревізійної комісії Неклюдова Володимира Григоровича, пас-
порт серія КК № 682742, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 06.08.2011  р. 

Посадова особа перебувала на посаді з 20.04.2012 року, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає , частки у статутному капіталі Товариства немає.

- призначено на посаду члена наглядової ради Акопян Вазгена Рудіковича, посвідка на 
постійне проживання серії ОД номер 11339, видана ВГІРФО ГУМВС України в Одеській об-
ласті 24.12.2009 р. Посадова особа призначена на термін 3 роки, протягом своєї діяльності 
обіймала посади директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, 
частки у статутному капіталі Товариства немає.

- призначено на посаду члена наглядової ради Сардарян Хачатура Суреновича, паспорт 
серія КК № 506506, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 09.12.1996р. 
Посадова особа призначена на термін 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади 
операційного директора, заступника директора, президента Концерну, непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.

- призначено на посаду члена наглядової ради Сардарян Рубіну Рубенівну, згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Посадова особа призначена на термін 3 роки, протягом 
своєї діяльності обіймала посаду начальника відділу ЗЕД, непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.

- призначено на посаду члена ревізійної комісії Карауш Надію Петрівну, паспорт: серiя КЕ 
номер 194240 виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 05.03.1996 
р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала посади 
менеджера, бухгалтера , керівника аудиторської служби Концерну, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.

- призначено на посаду члена ревізійної комісії Акопджанян Романа Драстаматовича, пас-
порт: серiя КЕ номер 215071, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
22.03.1996 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обіймала 
посади члена правління, директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.

- призначено на посаду члена ревізійної комісії Сардарян Віталія Станіславовича, посвідка 
на постійне проживання: серiя ОД номер 10233, видана ВГІРФО ОМУ УМВС України в Одеськiй 
обл. 01.07.2009 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності 
обіймала посади заступника директора, директора, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає, частки у статутному капіталі Товариства немає.

Протоколом Наглядової ради від 22.04.2013 року відповідно до Статуту 
- призначено на посаду Голови наглядової ради Акопян Вазгена Рудіковича, посвідка на 

постійне проживання серії ОД номер 11339, видана ВГІРФО ГУМВС України в Одеській об-
ласті 24.12.2009 р. Посадова особа призначена на термін 3 роки.

Протоколом Ревізійної комісії від 22.04.2013 року відповідно до Статуту
– призначено на посаду Голови ревізійної комісії Карауш Надію Петрівну, паспорт: серiя 

КЕ номер 194240 виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 
05.03.1996 р. Посадова особа призначена на термін 3 роки.

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

Директор  Судєв Сергій Васильович
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Автомобiльна 
компанiя «Укртранс»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента: 01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 83-А
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22890514
1.5. Міжміський код та телефон: 044 591-63-31
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АБ №858220
1.7. Дата державної реєстрації: 05.07.2000
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.ukrtrans.org.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 417343 392041
Основні засоби (за залишковою вартістю) 20846 29539
Довгострокові фінансові інвестиції 1901 2223
Запаси 3301 3361
Сумарна дебіторська заборгованість 23416 21276
Грошові кошти та їх еквіваленти 871 1584
Власний капітал -37330 -35917
Статутний капітал 2122 2122,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -57127 -55714
Довгострокові зобов’язання 115880 123468
Поточні зобов’язання 62837 62626
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,033290 -0,195450
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0,033290 -0,195450

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2450490 2450490
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 -37330 -35917

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: Управлiння Товариством здiйснюють: загальнi збори акцiонерiв - ви-

щий орган Товариства, Наглядова рада, Правлiння Товариства, Ревiзiйна комiсiя. Кожен ор-
ган управлiння уповноважений приймати рiшення на своєму вiдповiдному рiвнi, залежно вiд 
кола повноважень наданих Статутом Товариства. 

Посадові особи: Голова Правлiння Туранський Костянтин Мстиславович, Член Правлiння 
- головний бухгалтер Слободяник Олексiй Геннадiйович, Заступник Голови Правління Яло-
венко Василь Омелянович, Заступник Голови Правління Герасименко Юрій Петрович, Голова 
Наглядової ради: Закритий недерсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд 
«Індкскапітал» від акціонера ТОВ КУА «Інтер Кепітал Груп»; Член Наглядової ради Подклад-
нєва Алла Андріївна, Член Наглядової ради: Закритий недерсифікований венчурний пайо-
вий інвестиційний фонд «Інтеркапітал», Голова Ревiзiйної комiсiї Юрченко Микола Васильо-
вич, Член Ревізійної комісії Дурностук Надія Іванівна, Член Ревізійної комісії Фещенко Надія 
Федорівна. Посадові особи не мають непогашених судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. Посадові особи не надали згоди на розкриття персональних даних.

Засновники емітента: Міністерство транспорту України. Код за ЄДРПОУ: 0017584. Міс-
цезнаходження: Україна, 01135, м.Київ, пр.Перемоги, 14. 0,00%. 

4. Інформація про цінні папери емітента
Випуск цінних паперів: Акція проста бездокументарна іменна. Свідоцтво: №139/10/1/2010 

від 24.06.2011р. зареєстровано: Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй обл. Міжнародний ідентифікаційний но-
мер: UA4000070502. Номінальна вартість (грн.): 0,05. Кількість акцій (штук): 42450490. За-

гальна номінальна вартість (грн.): 2122524,50. Частка у статутному капіталі: 100,00%. 
Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не 
здiйснюється, акцiї не включенi до лiстингу Української фондової бiржi. Емітент зареєстро-
ваний на Фондовій біржі ПФТС.

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

За звітний період зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери у депози-
тарній системі України не було.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 18.04.2013. Кворум зборів (%): 

95,589520. 
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 05.04.2012. Кворум зборів (%): 

95,500000. 
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 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. 

Висновок: У 2012 році ПАТ складає попередню фінансову звітність по МСФО. Це озна-
чає, що звітність ПАТ в 2012 році складається на основі МСФЗ. Однак, ця звітність не вважа-
ється повністю відповідною МСФЗ, так як вона відповідає не всім вимогам міжнародних 
стандартів, так як не містить порівняльну інформацію за порівняльний період, дані, пред-
ставлені у фінансовій звітності, відповідають сальдо і оборотам в регістрах бухгалтерського 
обліку. Крім того, відповідно до спільного п.6 листа НБУ, Мінфіну та Держстату від 
01.12.2011 р. №12-208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702, ПАТ обирає да-
тою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р. та подає балансові звіти лише на 01.01.2012р. та 
31.12.2012р., а порівняльна інформація про прибутки та збитки за 2011р. не наводилася, 
хоча це й суперечить п.21 та п.22 МСФЗ 1. Умовно - позитивна думка. На думку аудитора, за 
винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, про які йдеться в попередньому 
параграфі, та якщо б ми були в змозі підтвердити кількість основних засобів, фінансова 
звітність ПАТ «АК «Укртранс» справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з 
визначеною концептуальною основою фінансової звітності і в усіх суттєвих аспектах підго-
товлена та відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої 
Облікової політики і реально та точно відображає його фінансовий стан на 31 грудня 2012 
року по результатах операцій з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року і дозволяє під-
твердити правильність та адекватність формування власного капіталу, його структури, при-
значення та його 100% сплати за рахунок внесків акціонерів. Вартість чистих активів акціо-
нерного товариства станом на 31.12.2011р. менша від статутного капіталу Товариства та 
нормативного і складають «-»37330тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України 
не дотримуються. Відповідає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бух-
галтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні, а також Статуту Товариства.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення: 23.04.2013, додатково 
інформація розміщена 23.04.2013 на сторінці www.ukrtrans.org.ua

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством Голова Правлiння Туранський Костян-
тин Мстиславович, 23.04.2013

ПУБЛІЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«АВтОМОБIЛЬнА КОМПАнIЯ «УКРтРАнС»

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«тЕАтРАЛЬнЕ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «театраль
не»

1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 30/10, 

01030
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21567202
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442348283
1.6. Електронна поштова адреса: lusia_lln@list.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: 21567202.infosite.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст Повідомлення:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Театральне» від 20.04.2012р. (Протокол 

№1/13) прийнято рішення зміну складу посадових осіб.

Звільнено (відкликано) за власним бажанням з посади: 1) Голова Наглядової 
ради  – Палатний Артур Леонідович, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, 
перебував на посаді з 11.09.2010р., 2) Член Наглядової ради – Палатний Леонід Сергі-
йович, володіє часткою в статутному капіталі емітента 13,7548%, перебував на посаді з 
11.09.2010р., 3) Член Наглядової ради – Кім Валеріан Миколайович, володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 16,0127%, перебував на посаді з 11.09.2010р.

Призначено на термін 3 роки на посаду: 1) Голова Наглядової ради – Палатний Ле-
онід Сергійович, володіє часткою в статутному капіталі емітента 13,7548%, попередні 
посади: спеціаліст з економічної безпеки АТКТП «Театральне»; 2) Заступник Голови 
Наглядової ради – Кім Валеріан Миколайович, володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 16,0127%, попередні посади: консультант АТКТП «Театральне»; 3) Член На-
глядової ради Стеценко Ганна Василівна, володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та 0,1373%, попередня посада: бухгалтер ТОВ «Блек Сіа Ком».

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не ма-
ють, згоди на розкриття паспортних даних не надали.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством Дирек
тор Логвиненко Людмила Миколаївна.
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Плодоовоч»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента: 04073, м.Київ, пров.Балтiйський, 20
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05528409
1.5. Міжміський код та телефон: 044 430-17-66
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААВ №715052
1.7. Дата державної реєстрації: 16.01.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 05528409.infosite.com.ua

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 23278 27158
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2180 3035
Довгострокові фінансові інвестиції 68 68
Запаси 3147 1099
Сумарна дебіторська заборгованість 16391 22200
Грошові кошти та їх еквіваленти 387 351
Власний капітал 3203 3528
Статутний капітал 1373 1373
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1535 1860
Довгострокові зобов’язання 671 2
Поточні зобов’язання 19323 23615
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,118400 -0,310020
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0,118400 -0,310020

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2745000 2745000
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 3203 3528

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: Управлiння Товариством здiйснюють: загальнi збори акцiонерiв - ви-

щий орган Товариства, Наглядова рада, Правлiння Товариства, Ревiзiйна комiсiя. Кожен орган 
управлiння уповноважений приймати рiшення на своєму вiдповiдному рiвнi, залежно вiд кола 
повноважень наданих Статутом Товариства. 

Посадові особи
Голова Правлiння Абольников Валерiй Миколайович, Головний бухгалтер - член Правлін-

ня Юрчук Валентина Василiвна, Заступник Голови Правлiння Подлесний Володимир Михай-
лович, 1-й заступник Голови Правління Дунаєвський Ігорь Григорович, Член Правлiння Каме-
нюка Ганна Iванiвна, Голова Наглядової ради Пугач Олександр Григорович, Член наглядової 
ради Товкун Ігор Миколайович, Член Наглядової ради Коваленко Віктор Васильович, Член 
Наглядової ради Яременко Олександр Павлович, Член Наглядової ради Самохвалов Михайло 
Володимирович, Голова Ревізійної комісії Ємельянова Валерія Яківна, Член Ревізійної комісії 
Іванова Лариса Віталіївна, Член Ревізійної комісії Iшханян Iрина Володимирiвна.

Засновники емітента: Організація орендарів «Плодоовоч». Код за ЄДРПОУ: 05528409. 
Місцезнаходження: Україна, 04073, м.Київ, пров.Балтійський, 20, 0,00%. Фонд комунального 

майна м.Києва (Мінського р-ну). Код за ЄДРПОУ: 22934921. Місцезнаходження: Україна, 
04205, м.Київ, Тимошенка, 16. 0,00%.

4. Інформація про цінні папери емітента
Випуск цінних паперів: Акція проста бездокументарна іменна. Свідоцтво: №1137/1/10 від 

03.12.2010р. зареєстровано: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Міжна-
родний ідентифікаційний номер: UA4000102479. Номінальна вартість (грн.): 0,50. Кількість 
акцій (штук): 2745000. Загальна номінальна вартість (грн.): 1372500,00. Частка у статутному 
капіталі: 100,00%. Торгівля акціями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цінних па-
перів не здійснюється, акції не включені до лiстингу жодної фондової бiржi. Додаткового 
випуску акцій не відбувалось.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: У 2012р. зміни не було.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 18.04.2013. Кворум зборів (%): 

96,36990. 
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 27.04.2012. Кворум зборів (%): 

95,07337. 
7. Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не виплачувались, загаль-

ними зборами акціонерів було прийнято рішення прибуток за результатами фінансово-
господарської діяльності за 2012 рік направити на розвиток Товариства.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора: Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською 

фірмою ТОВ «ЮВМ - аудит». Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудито-
рів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати 
України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р. 
та рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від 23.12.2010р. адреса : м. Київ, вул. Бажа-
на 34/24 т/ф. 574-50-28.

Висновок: Умовно - позитивна думка. На думку аудитора, фінансова звітність ПАТ 
Плодоовоч» справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною кон-
цептуальною основою фінансової звітності загального призначення. Вартість чистих акти-
вів акціонерного товариства станом на 31.12.2012 р. більша від статутного капіталу Това-
риства і складають 3203 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. 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 діяльність у майбутньому. Проведе-
ний аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висно-
вок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству середню пла-
тоспроможність та фінансову стійкість 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

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
23.04.2013, додатково інформація розміщена 23.04.2013 на сторінці 05528409.infosite.com.ua

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством Голова Правлiння Абольников Валерiй 
Миколайович, 23.04.2013

ПУБЛІЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ПЛОДООВОЧ»

Додаток 14 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ 
тОВАРиСтВО «тРАнСПОРтнІ 
СиСтЕМи УКРАЇни»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 20366602
1.4. Місцезнаходження емітента 83001, м. Донецьк, проспект Ілліча, 3
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062) 304-00-23, 334-18-16 

1.6. Електронна поштова адреса емітента donetsk.at@mail.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

donetskavtotrans.com

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2. текст повідомлення
Емiтент цiнних паперiв ПАТ «Транспортні системи України» (надалі – ПАТ «ТСУ») 

повiдомляє про розкриття особливої iнформацiї щодо змiни складу посадових осiб. Склад 
особливої iнформацiї у повному обсязi розкривається у наступному повiдомленнi.

Посадова особа Генеральний директор Плигін Олег Геннадійович (паспортні дані серія ВВ 
№ 465544, виданий Курахівським МВ Мар’їнського РВ УМВС України у Донецькій області, 
10  червня 1998р.) звiльнений з посади згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради 

№  1-04/2013 від 29.03.2013р., наказ № 12-к від 05.04.2011 р. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.04.2011 р. по 29.03.2013 р.

Посадова особа Генеральний директор Поганюк Олександр Валерійович (паспортні дані 
серія ВА № 439637, виданий Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій області, 
23.07.1996  р.), призначений на посаду строком на п'ять рокiв згiдно Протоколу засiдання 
Наглядової ради № 1-04/2013 від 29.03.2013р з 01.04.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом своєї дiяльностi: - ТОВ «АТЛАНТА», оператор ЄВИ; - ТОВ «ОПТОРГ» - мене-
джер продажу; - Компанія НРТК Торг – оператор програміст; - ТОВ «Маркотрек ЛТД» - гене-
ральний директор; - Краматорська філія СП ТОФ цифровий сотовий зв'язок – охоронець; - 
Приватна фірма «АРНАТУС» - продавець; - СПД ФЛ Іщенко Д.Л. – менеджер по продажу; - ПП 
«Побікарт» - завскладу; - ПАТ КБ Приватбанк – ведучій менеджер; - ПАТ КБ Приватбанк – 
старший менеджер по інформаційно - технологічному провадженню; - ТОВ «АВ-ТРЕЙД» - 
продавець; - ТОВ «Ніка-Дніпро»- торговий представник. 

Посадова особа головний бухгалтер Савченко Ольгу Анатоліївну, (паспортні дані ВС 
171286 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, 19 лютого 2000 р). 
Звiльнена з посади згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради № 1-04/2013 від 29.03.2013р., 
наказ № 12-к від 05.04.2011 р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента , яка дорівнює 
0,0000 % володіє пакетом акцій у розмірі 1(одна) штука Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає

на даний час посада є вакантною 
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.
Генеральний директор ____________ О. В. Поганюк
            М.П.



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 24 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Меганом»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 19-А
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01549366
1.5. Міжміський код та телефон: 044 496-26-50
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АБ №468414
1.7. Дата державної реєстрації: 26.10.1993
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://kreshatik-plaza.com
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 234197 235123
Основні засоби (за залишковою вартістю) 635 1017
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 190 109
Сумарна дебіторська заборгованість 20352 20676
Грошові кошти та їх еквіваленти 1164 812
Власний капітал 183817 177750
Статутний капітал 442 442
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -12333 -18400
Довгострокові зобов’язання 43439 51099
Поточні зобов’язання 6511 5915
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 4,431700 2,278050
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

4,431700 2,278050

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1768620 1768620
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 183817 177750

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: Управління Товариством здійснюють: загальні збори акціонерів - ви-

щий орган Товариства, Генеральний директор, Наглядова рада, Ревізійна комісія. Кожен ор-
ган управління уповноважений приймати рішення на своєму відповідному рівні, залежно від 
кола повноважень згідно Статуту.

Посадові особи: Генеральний директор Хоменко Юрiй Петрович; Головний бухгалтер Кай-
даш Ольга Леонтiївна; Голова Наглядової ради Компанії «ІСБ Девелопмент Корп.»; Член На-
глядової ради Компанія «Ларанджо Ентерпрайзес Лімітед»; Член Наглядової ради Рабiнович 
Максим Рудольфович; Член Наглядової ради Кулiкова Євгенiя Тимофiївна; Член Наглядової 
ради Кузьмiна Олена Володимирiвна; Голова Ревiзiйної комiсiї Каменська Ельвiра Олегiвна; 
Член Ревiзiйної комiсiї Маракушина Вiра Володимирiвна; Член Ревiзiйної комiсiї Мельницька 
Олена Леонiдiвна. Посадові особи Товариства непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не мають. Згоди на розкриття персональних даних на надали.

Засновники емітента: Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по м. Ки-
єву. Код за ЄДРПОУ: 19030825. Місцезнаходження: Україна, 03113, м.Київ, б-р Шевченко, 
50-Г. 0,00%.

4. Інформація про цінні папери емітента
Випуск цінних паперів: Акція проста бездокументарна іменна. Свідоцтво: №103/10/1/10 

від 01.06.2010р. зареєстровано: Територiальним управлiнням ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй 
обл. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000079834. Номінальна вартість (грн.): 0,25. 
Кількість акцій (штук): 1768620. Загальна номінальна вартість (грн.): 442155,00. Частка у 
статутному капіталі: 100,00 Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках 
цiнних паперiв не здiйснюється, акцiї не включенi до лiстингу жодної фондової бiржi. Додат-
кового 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: 19.04.2013. Кворум зборів (%): 

97,116700. 
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 20.04.2012. Кворум зборів (%): 

97,141600. 

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. 1768620 0 1768620 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн.

1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 2981000 0
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів

01.01.2012 01.01.2011

Дата виплати дивідендів 31.12.2013 14.05.2012
Опис: Виплата дивiдендiв за 2011 рiк розпочалася згiдно з рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ВАТ «Меганом» (Протокол №28 вiд 20.04.12р.) з 14.05.2012р. В «Iнформацiї про 
дивiденди» сума нарахованих дивiдендiв за звiтний 2011р. становить сума 1768620,00грн. 
Вказана сума нарахованих дивiдендiв зафiксована в Ф4 «Звiт про власний капiтал» 
1769,00тис.грн., яка нарахована з прибутку за звiтний перiод 2011р. В Ф3 «Звiт про рух 
грошових коштiв» вказана сума 878,70 тис.грн. - сума, яка була виплачена в звiтному 
перiодi за попереднiй перiоди по невиплатi дивiдендiв. За результатами фінансово-
господарської діяльності 2012р. загальними зборами акціонерів 19.04.2013 р. було прийня-
то рішення продовжувати виплату дивідендів за попередні періоди та почати виплату 
дивідендів за 2012р. в 2013році.

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. (юри-
дична) 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; Свідоцтво серії А № 001225 від 
30.05.2006р. та продовжене до 30.11.2014р. -Держфінпослуг. 

ВИСНОВОК: Умовно - позитивна думка. На думку аудитора, фінансова звітність ПАТ «Ме-
ганом» справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуаль-
ною основою фінансової звітності загального призначення. Вартість чистих активів акціонер-
ного товариства станом на 31.12.2012 р. більша від статутного капіталу Товариства і 
складають 183 817 тис. грн. та більша від нормативного. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного ко-
дексу України дотримуються. Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товари-
ство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як 
мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені 
аудиторські процедури дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність 
діяльності Товариства. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а 
саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть 
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 аналіз показників фінансового стану товариства дає 
нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забез-
печує Товариству високу платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його без-
перервного функціонування, як суб'єкта господарювання. 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: 23.04.2013р., додатково 
інформація розміщена 23.04.2013 на сторінці http://kreshatik-plaza.com

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством Генеральний директор Хоменко Юрiй 
Петрович, 23.04.2013

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«МЕГАнОМ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

ЗАКРитЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
СУДнОБУДIВний ЗАВОД «ПЛАЗ» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 13528895
1.4. Місцезнаходження емітента 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 
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 власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. текст повідомлення 
Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 18 квітня 2013 

року, отриманого 19 квітня 2013 року за вихідним номером 28803зв від Депозитарія - Публіч-
не акціонерне товариство «Національний депозитарій України» кількість акцій ТОВ «ВИДАВ-
НИЦТВО «БУЛАТ» (ідентифікацйний код - 33135759, місцезнаходження::Україна, 83114, місто 
Донецьк, вулиця Рози Люксембург, будинок 75а) зменшилась з 1105 000 шт. акцій (85% від 
загальної кількості акцій у статутному капіталі Товариства) до 1 005 000 шт. акцій (77,3077% 
від загальної кількості акцій у статутному капіталі 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.Генеральний директор Семьонов О.І.



№79, 24 квітня 2013 р. Відомості національної 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: Публiчне акцiонерне товариство «Ремторгустаткуван-
ня»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 03680, м.Київ, вул.Машинобудiвна, 44
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02132668
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 247-41-56
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ № 023630
1.7. Дата державної реєстрації: 20.04.1992
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.rtu.pat.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 11055 10629
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1020 1015
Довгострокові фінансові інвестиції 68 68
Запаси 116 116
Сумарна дебіторська заборгованість 280 396
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 18
Власний капітал 7238 8097
Статутний капітал 5930 5930
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1023 1818
Довгострокові зобов’язання 7 22
Поточні зобов’язання 3669 2346
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,033510 -0,001350
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0,033510 -0,001350

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 23720952 23720952
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 7238 8097

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: Управління Товариством здійснюють: загальні збори акціонерів – ви-

щий орган Товариства, Голова Правління, члени Правління, Генеральний директор, Наглядова 
рада, та Ревізійна комісія. Кожен орган управління уповноважений приймати рішення на сво-
єму відповідному рівні, залежно від кола повноважень наданих Статутом Товариства та ви-
значених чинним законодавством України.

Посадові особи: Голова Правлiння Демченко Сергiй Юрiйович; Головний бухгалтер Арза-
масова Людмила Борисівна, Член Правлiння Нікіфоров Дмитро Володимирович, Голова На-
глядової ради Добрушкiна Алла Маркiвна, Член Наглядової ради Мiшинова Фаїна Семенiвна, 
Член Наглядової ради Синиця Валентина Василiвна, Голова Ревiзiйної комiсiї Iщук Оксана 
Миколаївна, Член Ревiзiйної комiсiї Корж Марiя Федорiвна, Член Ревiзiйної комiсiї Палагiна 
Тетяна Володимирiвна. Посадові особи не мають непогашених судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Посадові особи не надали згоди на розкриття персональних даних.

Засновники емітента: Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по м. Ки-
єву. Код за ЄДРПОУ: 19030825. Місцезнаходження: Україна, 03113, м. Київ, б-р Шевченко, 
50-г. 0,00%.

4. Інформація про цінні папери емітента
Випуск цінних паперів: Акція проста бездокументарна іменна. Свідоцтво: №442/10/1/10 

від 24.09.2010р. зареєстровано: Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй обл. Міжнародний ідентифікаційний но-
мер: UA4000096648. Номінальна вартість (грн.): 0,25. Кількість акцій (штук): 23720952. За-
гальна номінальна вартість (грн.): 5930238,00. Частка у статутному капіталі: 100,00%. Iншi 
цiннi папери не випускались. Акцiї ПАТ «Ремторгустаткування» включенi до бiржового списку 
УФБ за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.(Рiшення Котирувальної комiсiї УФБ про-
токол № 195 вiд 29 листопада 2011 року).

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: 29.03.2013. Кворум зборів (%): 92,66.
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 06.04.2012. Кворум зборів (%): 92,64.
7. Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
ТОВ Аудиторська Фірма «Порадник», код ЄДРПОУ 23509918, здійснює діяльність на під-

ставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0997 рішення 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.272-43-72. Ди-
ректор ТОВ АФ «Порадник» Аксенова Ольга Валентинівна здійснює свою діяльність на підставі 
Сертифіката аудитора серії А № 003169, виданого Аудиторською палатою України 26.06.1997 р. 
та дійсного по 26.06.2016 р. (продовжене рішенням АПУ від 26.05.2011р. №231/2); Телефон 
(067) 773-58-44. Електронна адреса: ova1@ukr.net Аудитор Попущенко Олена Іванівна здійснює 
свою діяльність на підставі Сертифіката аудитора серії А №003709, виданого Аудиторською па-
латою України 26.03.99р. та дійсного по 26.03.13 р. (продовжене рішенням АПУ від 31.01.2013р. 
№264/2); Телефон (050) 906-72-44. Електронна адреса: popushenko@voliacable.com Договір на 
проведення аудиту № 07/03/13-1 від 07.03.2013р. Дата початку 07.03.2013р., дата закінчення 
проведення аудиту 29.03.2013р. Дата аудиторського висновку 29.03.2013р.

Висновок: На нашу думку, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного това-
риства «Ремторгустаткування» 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 пер-
соналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових полі-
тик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує пер-
ший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Попередню 
фінансову звітність Публічного акціонерного товариства «Ремторгустаткування» було скла-
дено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня 
фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Ремторгустаткування» може бути 
не прийнятною для інших цілей. Згідно з розрахунком вартість чистих активів Публічного 
акціонерного товариства «Ремторгустаткування» станом на 31.12.2012 р. становить 7238 тис. 
грн., фактичний розмір статутного капіталу 5930 тис. грн. Вартість чистих активів компанії 
перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства України, зо-
крема частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

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: 
22.04.2013, додатково інформація розміщена 22.04.2013 на сторінці www.rtu.pat.ua

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством Голова Правлiння, Демченко Сергiй 
Юрiйович, 22.04.2013

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«РЕМтОРГУСтАтКУВАннЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публiчне акцiонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 00373400;
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Заводська, 59;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (382) 76-53-83, (382) 76-53-83;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: km_sugar@emitent.km.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: https://sites.google.com/site/hmelsahzav;
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення
Посадова особа Головний бухгалтер Борисенко Тетяна Олександрiвна (паспорт: серiя 

НВ номер 573383 виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Хмельн. обл. 02.09.2010 р.) 
звiльнена 19.04.2013 р. на пiдставi поданої заяви за згодою сторiн.

Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.03.2009 р.
Рiшення прийнято в.о. директора Товариства (Наказ № 07-13-К вiд 19.04.2013 р.).
Нiкого не призначено на посаду замiсть звiльненої особи.

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

Виконуючий обов’язки директора Євтушенко Олексiй Миколайович

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
 «ПРиЛУцЬКий М’ЯСОКОМБIнАт» 

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПРИЛУЦЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБIНАТ» 

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

32275840

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

prilmeat.at.ua

Голова правління  А.М.Рожко

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«IнфОРМтЕХнОЛОГIЯ»

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Iнформтехнологiя «

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 23734437

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.nau.ua

ЗАКРитЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«тАйГА95»

Річна інформація емітента, 
який не здійснював публічне розміщення 

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Закрите акцiонерне товариство 
«ТАЙГА-95»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 23493933

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 23493933.infosite.com.ua

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
СтРАХОВА КОМПАнIЯ 

«тЕКОМ»
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 СтРАХОВА КОМПАнIЯ «тЕКОМ»
2. Код за ЄДРПОУ емітента 25050281
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію. 
www.tig.com.ua та 
http://www.stockmarket.gov.ua

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
СтРАХОВА КОМПАнIЯ 

«тЕКОМЖиттЯ»
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 СтРАХОВА КОМПАнIЯ «тЕКОМЖиттЯ»
2. Код за ЄДРПОУ емітента 32509024
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію. 
www.tiglife.com та 
http://www.stockmarket.gov.ua

ПОВІДОМЛЕннЯ ПРО ВиниКнЕннЯ ОСОБЛиВОЇ ІнфОРМАцІЇ ПРО ЕМІтЕнтА 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
АКцІОнЕРний БАнК «ПОРтОфРАнКО» 

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 емітен-

том для розкриття інформації: www.porto-franco.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформа-

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

2. текст повідомлення 
Звільнений з посади Члена Наглядової ради АБ «ПОРТО-ФРАНКО» Панченко Ан-

дрій Олександрович, паспорт ** (згоду на розкриття паспортних даних особа не нада-
ла). Звільнений з 19.04.2013 р. за згодою сторін на підставі рішення позачергових 
загальних зборів акціонерів АБ «ПОРТО-ФРАНКО» (дата прийняття рішення 
19.04.2013, протокол №2/2013 від 19.04.2013). Частка, якою володіє в статутному ка-
піталі – 3,293%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на цій посаді – 8 років. Обґрунтування змін 
– заява, надана особою.

Замість звільненої вищевказаної особи, призначений на посаду Члена Наглядової 
ради АБ «ПОРТО-ФРАНКО» Нечаєвський Геннадій Валерійович, паспорт ** (згоду на 
розкриття паспортних даних особа не надала). Призначений з 19.04.2013 р. за згодою 
сторін на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «ПОРТО-
ФРАНКО» (дата прийняття рішення 19.04.2013, протокол №2/2013 від 19.04.2013). 
Частка, якою володіє в статутному капіталі – 0,008%. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймала ця особа протягом своєї ді-
яльності – інформація особою не надана. Виконувати обов’язки Члена Наглядової 
ради АБ «ПОРТО-ФРАНКО» особа буде після погодження її кандидатури Національ-
ним банком України.

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

в повідомленні.
Голова Правління АБ «ПОРтОфРАнКО» Ганусін С.Л. « 19 » квітня 2013 року

ПОВІДОМЛЕннЯ ПРО ВиниКнЕннЯ 
ОСОБЛиВОЇ ІнфОРМАцІЇ ПРО ЕМІтЕнтА 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
АКцІОнЕРний БАнК «ПОРтОфРАнКО» 

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 скла-
ду посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення 
Звільнений з посади Члена Правління, Заступника Голови Правління АБ «ПОРТО-

ФРАНКО» Дживага Володимир Вікторович, паспорт ** (згоду на розкриття паспортних 
даних особа не надала). Звільнений з 22.04.2013 р. за згодою сторін на підставі наданої 
заяви, відповідно до рішення Наглядової ради АБ «ПОРТО-ФРАНКО» (дата прийняття 
рішення 22.04.2013, протокол № 38 від 22.04.2013). Частка, якою володіє в статутному 
капіталі – 0,558%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на цій посаді – 6 років. Обґрунтування змін – 
заява, надана особою.

Замість звільненої вищевказаної особи, призначений на посаду Члена Правління, 
Заступника Голови Правління АБ «ПОРТО-ФРАНКО» Панченко Андрій Олександрович, 
паспорт ** (згоду на розкриття паспортних даних особа не надала). Призначений з 
22.04.2013р. за згодою сторін на підставі рішення Наглядової ради АБ «ПОРТО-
ФРАНКО» (дата прийняття рішення 22.04.2013, протокол №39 від 22.04.2013). Частка, 
якою володіє в статутному капіталі – 3,293%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності – 
інформація особою не надана. Правлінню доручено здійснити погодження нового Чле-
на Правління, Заступника Голови Правління АБ «ПОРТО-ФРАНКО» в Національному 
банку України.

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

повідомленні.
Голова Правління АБ «ПОРтОфРАнКО» Ганусін С.Л. « 22 » квітня 2013 року
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Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2012 12 31

Підприємство
ПАт «Славутський комбінат 

«Будфарфор»
за ЄДРПОУ 32285199

Територія Хмельницька за КОАТУУ 6810600000
Організаційно-правова форма 
господарювання

Акціонерне 
товариство

за КОПФГ 230

Орган державного управління за СПОДУ 0

Вид економічної діяльності
Виробництво керамічних 

санітарно-технічних виробів
за КВЕД 23.42

Середня кількість працівників1 1722
Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса
вулиця Козацька, буд.122, м.Славута, 
Хмельницька обл. 30002

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс 
на 31 грудня 2012 р.

Форма N 1     Код за ДКУД  1801001

Актив
Код 
ряд
ка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 679 666
первісна вартість 011 1 319 1 498
накопичена амортизація 012 ( 640 ) ( 832 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 9 566 11 352
Основні засоби:
залишкова вартість 030 316 138 289 039
первісна вартість 031 395 800 402 060
знос 032 ( 79 662 ) ( 113 021 )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037 ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

040

інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060 9 009 10 292
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080 335 392 311 349
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 25 696 28 509
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120 8 153 6 972
Готова продукція 130 34 933 33 360
Товари 140 2 34
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 15 492 28 023
первісна вартість 161 15 554 28 082
резерв сумнівних боргів 162 ( 62 ) ( 59 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 27 190 29 708
за виданими авансами 180 2 093 2 836
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 282 286
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 276 920
у тому числі в касі 231
в іноземній валюті 240 1 312 2 016
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 115 429 132 664
III. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 450 821 444 013

Пасив
Код 
ряд
ка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 57 400 57 400
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 1 500 1 500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 ( 36 631 ) ( 62 506 )

Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( 49 ) ( 49 )
Усього за розділом I 380 22 220 3 655
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 8 596 7 996
Інші забезпечення 410 15 968 20 196
Цільове фінансування2 420
Усього за розділом II 430 24 564 28 192
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 149 333 89 059
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 130 476 202 641
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом III 480 279 809 291 700
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 23 844 22 504
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 48 629

Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530 39 517 38 713

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 1 613 14 018
з бюджетом 550 184 349
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 887 879
з оплати праці 580 2 049 2 096
з учасниками 590 6 6
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610 56 128 582
Усього за розділом IV 620 124 228 127 776
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 450 821 444 013

1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики.
2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ______________________.

Додаток 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2012 12 31

Підприємство
ПАт «Славутський комбінат 

«Будфарфор»
за ЄДРПОУ 32285199

Територія Хмельницька за КОАТУУ 6810600000
Орган державного управління за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності
Виробництво керамічних 
санітарно-технічних виробів

за КВЕД 23.42

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати
За  2012 р.

Форма N 2    Код за ДКУД  1801003

I. фІнАнСОВІ РЕЗУЛЬтАти 

Стаття
Код 
ряд
ка

За звітний 
період

За 
попере

дній 
період

1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

010 454 122
-

Податок на додану вартість 015 ( 28 082 ) ( - )
Акцизний збір 020 ( ) ( - )

025 ( ) ( - )
Інші вирахування з доходу 030 ( 70 ) ( - )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

035 425 970 -

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 366 582 ) ( - )
Валовий:
прибуток 050 59 388 -
збиток 055 ( 0 ) ( - )
Інші операційні доходи 060 5 731 -
Адміністративні витрати 070 ( 12 719 ) ( - )
Витрати на збут 080 ( 40 746 ) ( - )
Інші операційні витрати 090 ( 7 290 ) ( - )
фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 4 364 -
збиток 105 ( 0 ) ( - )
Доход від участі в капіталі 110 -
Інші фінансові доходи 120 -
Інші доходи1 130 21 -
Фінансові витрати 140 ( 25 056 ) ( - )

ПАт «СЛАВУтСЬКий КОМБІнАт «БУДфАРфОР»
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Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( - )
Інші витрати 160 ( 6 487 ) ( - )
фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:
прибуток 170 0 -
збиток 175 ( 27 158 ) ( - )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( ) ( - )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 1 283 -
фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 0 -
збиток 195 ( 25 875 ) ( - )
надзвичайні:
доходи 200 - -
витрати 205 ( ) ( - )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( ) ( - )
Чистий:
прибуток 220 0 -
збиток 225 ( 25 875 ) ( - )
____________
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________

II. ЕЛЕМЕнти ОПЕРАцІйниХ ВитРАт 

найменування показника
Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 253 209 -
Витрати на оплату праці 240 69 980 -
Відрахування на соціальні заходи 250 25 143 -
Амортизація 260 35 185 -
Інші операційні витрати 270 54 525 -
Разом 280 438 042 -

III. РОЗРАХУнОК ПОКАЗниКІВ ПРиБУтКОВОСтІ АКцІй 

назва статті
Код 

рядка
За звітний 

період

За 
попере

дній 
період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 57 351 365 -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 57 351 365 -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 ( 0,451 ) ( - )
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 ( 0,451 ) ( - )
Дивіденди на одну просту акцію 340

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 
К О Д И

 Дата /рік, місяць, число/ 2012 12 31
Підприємство ПАт «Славутський комбінат «Будфарфор» за ЄДРПОУ 32285199
Територія Хмельницька за КОАТУУ 6810600000
Організаційно-правова форма 
господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ

232

Вид економічної 
діяльності

Виробництво керамічних санітарно-
технічних виробів за КВЕД 

23.42

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Одиниця виміру : тис. грн. 

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік
 Форма №3 Код 
за ДКУД

Форма N 3 Код за ДКУД
1801004

 Стаття Код
За звітний

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 449 411 -
Погашення векселів одержаних 015 - -
Покупців і замовників авансів 020 14 015 -
Повернення авансів 030 216 -
Установ банків відсотків за поточними 
рахунками 035 -
Бюджету податку на додану вартість 040 20 361 -
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів) 045 6 -
Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 1 855 -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 8 -
Інші надходження 080 2 861 -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 331 943 ) ( - )
Авансів 095 ( 2 660 ) ( - )
Повернення авансів 100 ( 1 105 ) ( - )
Працівникам 105 ( 58 508 ) ( - )
Витрат на відрядження 110 ( 536 ) ( - )
Зобов’язань з податку на додану
вартість 115 ( 15 492 ) ( - )
Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 1 607 ) ( - )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 28 083 ) ( - )
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів) 130 ( 13 207 ) ( - )
Цільових внесків 140 ( - ) ( - )
Інші витрачання 145 ( 623 ) ( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 34 969 -
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 34 969 -

1 2 3 4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Реалізація:
 фінансових інвестицій 180 - -
 необоротних активів 190 167 -
 майнових комплексів 200 - -
Отримані: 
 відсотки 210 - -
 дивіденди 220 - -
Інші надходження 230 - -
Придбання:
 фінансових інвестицій 240 ( - ) ( - )
 необоротних активів 250 ( 10 187 ) ( - )
 майнових комплексів 260 ( - ) ( - )
Інші платежі 270 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних 
подій 280 ( 10 020 ) -
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 300 ( 10 020 ) -
ш. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження власного капіталу 310 - -
Отримані позики 320 160 680 -
Інші надходження 330 -
Погашення позик 340 ( 168 424 ) ( - )
Сплачені дивіденди 350 ( - ) ( )
Інші платежі 360 ( 15 831 ) ( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 ( 23 575 ) -
Рух коштів від надзвичайних подій 380 -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 ( 23 575 ) -
Чистий рух коштів за звітний період 400 1 374 -
Залишок коштів на початок року 410 1 588 -
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 420 ( 26 ) -
Залишок коштів на кінець року 430 2 936 -

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2012 12 31

Підприємство ПАт «Славутський комбінат «Будфарфор» за ЄДРПОУ 32285199
Територія Хмельницька за КОАТУУ 6810600000
Орган державного управління за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 232
Вид економічної діяльності Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів за КВЕД 23.42
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІт
про власний капітал

За 2012 р. 
Форма N 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Статутний 

капітал 
Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі-
лений 

прибуток 

Неоплаче-
ний капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 57 400 37 030 1 500 ( 36 631 ) ( 49 ) 59 250



№79, 24 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

67

Коригування: 
Зміна облікової політики 020 
Виправлення помилок 030 

Інші зміни 040 (
37 
030

) ( 37 030 )

Скоригований залишок на початок року 050 57 400 1 500 ( 36 631 ) ( 49 ) 22 220
Переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 060 
Уцінка основних засобів 070 
Дооцінка незаверше-
ного будівництва 

080 

Уцінка незаверше-
ного будівництва 

090 

Дооцінка нематері-
альних активів 

100 

Уцінка нематері-
альних активів 

110 

120 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 ( 25 875 ) ( 25 875 )
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди)  140 
Спрямування прибутку до статутного
капіталу 

150 

Відрахування до Резервного капіталу 160 
170 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 
Погашення заборгова-
ності з капіталу 

190 

200 
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток)  210 
Перепродаж викупле-
них акцій (часток) 

220 

Анулювання викупле-
них акцій (часток) 

230 

Вилучення частки в капіталі 240 
Зменшення номіналь-
ної вартості акцій 

250 

Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодо-
ваних збитків  

260 

Безкоштовно отримані активи 270 
280 

Разом змін в капіталі 290 ( 25 875 ) ( 25 875 )
Залишок на кінець року 300 57 400 1 500 ( 62 506 ) ( 49 ) ( 3 655 )

ПРиМІтКи ДО ПОПЕРЕДнЬОЇ фІнАнСОВОЇ ЗВІтнОСтІ ЗА РІК, 
ЩО ЗАКІнЧиВСЯ 31 ГРУДнЯ 2012 РОКУ 

(в тис. грн.)
1. ЗАГАЛЬнА ІнфОРМАцІЯ тА ОПиС ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬнОСтІ
ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» (в подальшому Товариство) є правонаступни-

ком усіх прав та обов`язків державного підприємства «Славутський комбінат «Будфарфор» 
відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

Товариство є промисловим підприємством. Основними видами діяльності Товариства є: 
виробництво керамічних санітарно-технічних виробів, загальна медична практика, стоматоло-
гічна практика, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого май-
на.

ПАт «Славутський комбінат «Будфарфор»  це потужне підприємство з повним циклом 
виробництва фарфорової санітарної кераміки, один з найбільших виробників кераміки для 
ванних кімнат у країнах Східної Європи та СНД.

товариство виготовляє більше 100 найменувань продукції (унітази, змивні бачки, уми-
вальники різних типів, п'єдестали під умивальники, біде, пісуари). На сьогоднішній день ком-
бінат випускає близько 2800000 одиниць санітарної кераміки в рік.

Постійний розвиток і успішне ведення бізнесу зробило комбінат привабливим для іно-
земних інвестицій з метою подальшої модернізації та реконструкції підприємства, поліпшення 
якості продукції, дизайну та розширення асортименту комбінату.

Товариство входить до складу Корпорації Sanitec Group - європейської мультибрендової 
групи, провідного європейського виробника виробів для ванних кімнат.

Поставки санітарної кераміки здійснюються через широко розвинену дилерську мережу 
по всій Україні, в країни СНД і Балтії. Серед партнерів Товариства провідні будівельні фірми та 
підприємства України, Росії, Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, Узбекистану, Таджикиста-
ну, Киргизії, Польщі, Німеччини.

Чисельність працівників Товариства станом на 31.12.2012 р. складала - 1722 чол., станом 
на 31.12.2011 р. – 1763 чол.

ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» зареєстровано за адресою: Україна, 30002 
Хмельницька область, м.Славута. вул.Козацька, буд.122.

Генеральний директор Товариства - Пьотровскі Владислав Міхал, фінансовий директор – 
Пьотровскі Ярослав Анжей.

2. КОнцЕПтУАЛЬнА ОСнОВА ПІДГОтОВКи ПОПЕРЕДнЬОЇ фІнАнСОВОЇ ЗВІтнОСтІ
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство 

готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку 
України П(С)БО. Ця фінансова звітність є першою попередньою фінансовою звітністю, скла-
деною відповідно до МСФЗ.

Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік. Що закінчився 
31.12.2012 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкрит-
тя впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо 

стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, 
будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фі-
нансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування 
МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно 
МСБО  1.

Товариство застосовує МСФЗ для попередньої фінансової звітності згідно норм ст.12-1 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» N 996-XIV від 
16  липня 1999 року (зі змінами та доповненнями).

Для складання попередньої фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, 
які офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Попередня фінансова звітність Товариства складається на основі припущення, що Товари-
ство є безперервно діючим і залишатиметься діючим в досяжному майбутньому. 

Дана попередня фінансова звітність Товариства підготовлена на основі принципу історич-
ної вартості.

Попередня фінансова звітність надається станом на кінець дня 31 грудня 2012 року.
Звітний період – з 1 січня по 31 грудня 2012 року.
Функціональною валютою і валютою представлення попередньої фінансової звітності То-

вариства є національна валюта України - гривня (надалі – «грн.»). Попередня фінансова звіт-
ність Товариства складається в тисячах гривень.

3. ПЕРшЕ ЗАСтОСУВАннЯ МСфЗ.
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., є попередньою фінансовою 

звітністю Товариства. 
За попередні звітні періоди, закінчуючи роком, який завершився 31 грудня 2012 р., Това-

риство готувало фінансову звітність відповідно до національних загальноприйнятих принци-
пів бухгалтерського обліку українських Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
(П(С) БО). 

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 
31  грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до 
вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтер-
ського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також 
відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з між-
народного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

МСФЗ 1 вимагає від Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхідний баланс згідно 
МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ. Відпо-
відно до МСФЗ 1, Товариства які застосовують у 2013 році, вхідний баланс буде датований 
01  січня 2012 року, що є початком першого порівняльного періоду, для включення у фінансо-
ву звітність. Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову політику при 
складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представ-
лених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна 
відповідати всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звіт-
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ності за МСФЗ (тобто станом на 31 грудня 2013 року). 
Товариство веде бухгалтерський облік згідно з українським законодавством. Ця попере-

дня фінансова звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які Товариство 
веде згідно з (П(С)БО), та була скоригована для подання у відповідності з МСФЗ. Ці коригуван-
ня включають певні зміни класифікації з метою відображення економічної сутності відповід-
них операцій, включаючи зміну класифікації окремих активів та зобов’язань, доходів та витрат 
у відповідних статтях попередньої фінансової звітності.

Нижче надані пояснення, як перехід з попередніх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фінансовий 
стан Товариства, фінансові результати і грошові потоки, відображені у звітності.

Узгодження балансу Товариства у звітності за попередніми П(С)БО з балансом Товариства 
за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ - 01 січня 2012 року та дати кінця найпізнішо-
го періоду, відображеного в найостанніших річній фінансовій звітності Товариства за попере-
дніми П(С)БО – 31 грудня 2011 року:

Код 
ряд
ка

на початок 
звітного 
періоду

Виправ
лення 

помилок

Вплив 
переходу 
на МСфЗ

МСфЗ По
яснен

ня
1 2 3 4 5 6 7
Актив
I. необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 679 - - 679 -
первісна вартість 011 1341 - (22) 1319 2
накопичена амортизація 012 (662) - 22 (640) 2
Незавершені капітальні інвестиції 020 9743 - (177) 9566 1
Основні засоби:
залишкова вартість 030 316138 - - 316138 -
первісна вартість 031 401512 - (5712) 395800 3
знос 032 (85374) - 5712 79662 3
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) 
вартість 

035
- - - -

первісна вартість 036 - - - -
накопичена амортизація 037 - - - -
Довгострокові фінансові 
інвестиції:
довгострокові інвестиції, які 
обліковуються за методом участі 
в капіталі інших підприємств 

040
- - - - -

довгострокові інші фінансові 
інвестиції 

045
1 - (1) - 7

Довгострокова дебіторська 
заборгованість 

050
- - - - -

Відстрочені податкові активи 060 9009 - - 9009 -
Інші необоротні активи 070 - - - - -
Усього за розділом I 080 335570  (178) 335392 -
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 25696 - - 25696 -
Поточні біологічні активи 110 -  - - -
Незавершене виробництво 120 8153 - - 8153 -
Готова продукція 130 34933  - 34933 -
Товари 140 2 - - 2 -
Векселі одержані 150 - - - - -
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 15492 - - 15492 -
первісна вартість 161 15554 - - 15554 -
резерв сумнівних боргів 162 (62) - - (62) -
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками:
з бюджетом 170 27170 - 20 27190 5
за виданими авансами 180 1989 - 104 2093 4
з нарахованих доходів 190 - - - - -
із внутрішніх розрахунків 200 - - - - -
Інша поточна дебіторська 
заборгованість

210
282 - - 282 -

Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
гроші в національній валюті 230 276 - - 276 -
гроші у тому числі в касі 231 - - - - -
гроші в іноземній валюті 240 1312 - - 1312 -
Інші оборотні активи 250 20 - (20) - 5
Усього за розділом II 260 115325  104 115429 -
III. Витрати майбутніх 
періодів 

270
104 - (104) - 4

Баланс 280 450999  (178) 450821

Пасив
Код 
ряд
ка

1 2
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 57400 - - 57400 -
Пайовий капітал 310 - - - - -
Додатковий вкладений капітал 320 - - - - -
Інший додатковий капітал 330 37030 - (37030) - 6
Резервний капітал 340 1500 - - 1500 -
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

350
(36631) - - (36631) -

Неоплачений капітал 360 - - - - -
Вилучений капітал 370 (49) - - (49) -
Усього за розділом I 380 59250  (37030) 22220

II. Забезпечення майбутніх 
витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 8596 - - 8596 -
Інші забезпечення 410 15968 - - 15968 -
Цільове фінансування 420 - - - - -
Усього за розділом II 430 24564 - - 24564 -
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 149333 - - 149333 -

Інші довгострокові фінансові 
зобов’язання 

450
93624 - (177)

37030
(1)

130476 1
6
7

Відстрочені податкові 
зобов’язання 

460
- - - - -

Інші довгострокові зобов’язання 470 - - - -
Усього за розділом III 480 242957  36852 279809 -
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 23844 - - 23844 -
Поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями 

510
- - - - -

Векселі видані 520 - - - - -
Кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

530
39517 - - 39517 -

Поточні зобов’язання за 
розрахунками:
з одержаних авансів 540 1613 - - 1613 -
з бюджетом 550 184 - - 184
з позабюджетних платежів 560 - - - - -
зі страхування 570 887 - - 887 -
з оплати праці 580 2049 - - 2049
з учасниками 590 6 - - 6 -
із внутрішніх розрахунків 600 - - - - -
із необоротними активами та 
групами вибуття

605
- - - - -

Інші поточні зобов’язання 610 56128 - - 56128 -
Усього за розділом IV 620 124228   124228
V. Доходи майбутніх періодів 630  - - - -
Баланс 640 450999  (178) 450821

Ця попередня фінансова звітність згідно МСФЗ складена на основі історичної вартості.
Пояснення 1. У зв’язку з переходом на МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 припинено визнання 

активом витрат на розробку та виготовлення в дослідно-промислову експлуатацію електро-
імпульсної установки для подрібнення некондиційних продуктів і відходів при виробництві 
керамічних виробів, а також витрат на устаткування не введене в експлуатацію та патент на 
винахід, оскільки економічних вигод від його використання не очікується. Зазначене майно 
входить до складу орендованого цілісного майнового комплексу і його вартість становить 
177  тис.грн. 

Пояснення 2. У зв’язку з переходом на МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 припинено визнання 
активом нематеріальні активи, які входять до складу орендованого цілісного майнового комп-
лексу через невідповідність критеріям визнання нематеріальних активів. 

Пояснення 3. Керівництвом Товариства визначено межу суттєвості вартості основних засо-
бів в сумі 2,5 тис.грн. Основні засоби із незначною вартістю обліковувалися за П(С)БО 7 
«Основні засоби» у складі «Малоцінних необоротних матеріальних активів» із нарахуванням 
100% зносу в момент передачі такого об’єкту в екслуатацію. МСФЗ та МСБО не застосовують-
ся до несуттєвих статей (сум). У зв’язку з переходом на МСФЗ припинено визнання активом 
МНМА:

- власні: первісна вартість 5396 тис.грн., знос – 5396 тис.грн.
- орендований ЦМК: первісна вартість 316 тис.грн., знос – 316 тис.грн.
Разом: первісна вартість 5712 тис.грн., знос – 5712 тис.грн.
Предмети несуттєвою вартістю (залишок на складі) в сумі 6 тис.грн. (власні) та 3 тис.грн. 

(орендований цілісний майновий комплекс) в майбутньому можуть бути визнані у сукупній 
вартості основних засобів.

Пояснення 4. Витрати майбутніх періодів в сумі 104 тис.грн. представляють авансові пла-
тежі постачальникам послуг. Проведено пере класифікацію витрат майбутніх періодів на на 
дебіторську заборгованість (авансові платежі) постачальників за не отримані товари або по-
слуги.

Пояснення 5. До складу інших оборотних активів включено податкові зобов’язання з ПДВ 
внаслідок відображення в обліку авансів одержаних. Коригування розрахунків з ПДВ щодо 
отриманих авансів проведено в сумі 20 тис.грн. по статті дебіторська заборгованість з бюдже-
том, оскільки Товариство претендує на бюджетне відшкодування податку на додану вартість.

Пояснення 6. До статті «Інший додатковий капітал» включено залишкову вартість орендо-
ваного цілісного майнового комплексу в сумі 37030 тис.грн., яка складається із залишкової 
вартості майна та амортизаційних відрахувань, які не використано на відновлення орендова-
них основних засобів. По своїй економічній суті це довгострокова заборгованість за орендова-
ний ЦМК, підлягає перекласифікації у статтю «Інші довгострокові фінансові зобов’язання». 

Пояснення 7. У зв’язку з переходом на МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 припинено визнання 
активом фінансові інвестиції в сумі 1 тис.грн. - акції ВАТ фірми «Укрзакордонбуд», які отрима-
но на умовах кредиту, відповідно до кредитного договору укладеного з регіональним відді-
ленням ФДМУ по Хмельницькій області.

Узгодження загального сукупного прибутку Товариства у звітності за попередніми П(С)БО 
з загальним сукупним прибутком Товариства за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 
2012  року:
Показники Код 

рядка
За П(С)

БО
Перехід 

на 
МСфЗ

За МСфЗ Пояс
нення

1 2 3 4 5 6
Доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

010 454122 - 454122 -

Податок на додану вартість 015 (28082) - (28082) -
Інші вирахування з доходу 030 (70) - (70) -
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Чистий доход (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

035 425970 - 425970 -

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

040 (366582) - (366582) -

Валовий: -
Прибуток 050 59388 - 59388 -
Збиток 055  -  -
Інші операційні доходи 060 21435 (5698)

(3446)
(6560)

5731 1
2
3

Адміністративні витрати 070 (12719) - (12719) -
Витрати на збут 080 (46444) 5698 (40746) 1
Інші операційні витрати 090 (17296) 3446

6560
(7290) 2

3
фінансові результати від операційної 
діяльності:
прибуток 100 4364  4364 -
збиток 105  -  -
Доход від участі в капіталі 110 - - - -
Інші фінансові доходи 120 - - -
Інші доходи 130 27600 (27579) 21 4
Фінансові витрати 140 (25056) - (25056) -
Втрати від участі в капіталі 150 - - - -
Інші витрати 160 (34066) 27579 (6487) 4
фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування:
прибуток 170  -  -
збиток 175 (27158) - (27158) -
Податок на прибуток від звичайної 
діяльності (180)

180 - - - -

185 1283 - 1283 -
фінансові результати від звичайної 
діяльності:
прибуток 190    -
збиток 195 (25875) - (25875) -
надзвичайні:
доходи надзвичайні (200) 200 - - - -
витрати надзвичайні (205) 205 - - - -
Податки з надзвичайного прибутку (210) 210 - - - -
Чистий:
прибуток 220    -
збиток 225 (25875) - (25875) -

Пояснення 1. Товариством проведено коригування витрат на збут на суму 5698 тис.грн. у 
зв’язку з тим, що у 2012 році покупці компенсували вартість залізничного тарифу, який відо-
бражався одночасно у складі витрат на збут на інших доходів. МСФЗ вимагають визнання 
прибутку або збитку по транзитних операціях.

Пояснення 2. МСФЗ вимагають відображення реалізації оборотних активів у складі при-
бутків або збитків. Товариством проведено коригування зазначеної операції, та визначено при-
буток від продажу інших оборотних активів в сумі 534 тис.грн.

Пояснення 3. МСФЗ вимагають відображення відображення курсових різниць від опера-
ційної діяльності у складі прибутку або збитку. Товариством отримано збиток від операційних 
курсових різниць в сумі 542 тис.грн.

Пояснення 4. МСФЗ вимагають відображення відображення курсових різниць від неопера-
ційної діяльності у складі прибутку або збитку. Товариством отримано збиток від неоперацій-
них курсових різниць в сумі 6375 тис.грн.

Перехід від національних П(С)БО до МСФЗ не вплинув на Звіт про рух грошових коштів.
Звіт про власний капітал. Внаслідок проведених коригувань у Балансі )Звіті про фінансо-

вий стан) виникає необхідність узгодження показників на початок звітного періоду:
- коригування іншого додаткового капіталу внаслідок впливу переходу на МСФЗ в сумі 

37030 тис.грн.
4. СУттЄВІ ПОЛОЖЕннЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІтиКи
Облікова політика Товариства базується на чинному законодавстві України, нормативно-

правових актах України, міжнародних стандартах фінансової звітності (далі – МСФЗ) та тлума-
ченнях, які були випущені Комітетом з тлумачень міжнародних стандартів фінансовій звітнос-
ті, національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Облікова політика 
Товариства затверджена наказом від 30.12.2011 р. № 294. 

В своїй обліковій політиці Товариство керується принципами достовірності, повноти ви-
світлення, превалювання сутності над формою, автономності, обачності, безперервності, на-
рахування та відповідності доходів і витрат, послідовності та історичної (фактичної) собівар-
тості.

Нижче описані суттєві положення облікової політики, використані Товариством під час 
підготовки попередньої фінансової звітності.

Основні засоби – Основні засоби відображаються за історичною вартістю, за вирахуван-
ням накопиченого зносу. 

Історична вартість об’єкта основних засобів включає (а) ціну придбання; (б) будь-які ви-
трати, які безпосередньо пов’язані з доставкою об’єкта до місця розташування та приведення 
його у стан, необхідний для експлуатації відповідно до намірів керівництва Товариства; та ка-
піталізовані витрати, які включають основні витрати на модернізацію та заміну частин активів, 
які збільшують термін їхнього корисного використання або покращують їхню здатність гене-
рувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають 
наведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у складі звіту про фінансові резуль-
тати та витрати того періоду, в якому вони виникають. 

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, яка підлягає амортизації, 
протягом терміну корисного використання відповідного активу і розраховується з використан-
ням прямолінійного методу. Строки корисного використання груп основних засобів представ-
лені таким чином: 

Будівлі, споруди та передавальні пристрої – 10-40 років
Машини та обладнання - 2-10 років

Транспортні засоби - 5-8 років
Інструменти, прилади, інвентар – 4-8 років
Інші основні засоби - 5-8 років
Сума, яка підлягає амортизації, представляє собою собівартість об’єкта основних засобів, 

за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу прирівняна до нуля.
Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або вилучення об’єкта основних 

засобів, визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю 
активу і визнається у складі прибутку або збитку.

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом 
основних засобів. Незавершене будівництво не амортизується. 

Амортизація незавершеного будівництва, аналогічно іншим основним засобам, почина-
ється з моменту готовності даних активів до використання, тобто коли вони перебувають у 
тому місці й стані, які необхідні, щоб їх можна було використовувати за призначенням, визна-
ченим керівництвом.

Фінансова оренда
Оренда основних засобів коли Товариство приймає на себле практично всі ризики і виго-

ди, які зазвичай пов’язані з переходом права власності, класифікується як фінансова оренда. 
Активи, отримані у фінансову оренду відображаються в балансі у складі основних засобів з 
початку дії оренди.

Операційна оренда
Операційна оренда – оренда, при якій не відбувається передача ризиків та вигод, 

пов'язаних з володінням активами. Орендні платежі при операційній оренді відображаються в 
фінансовій звітності у складі витрат або доходів рівномірно на протязі терміну оренди.

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи обліковуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої 

амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно про-
тягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного 
використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного пері-
оду.

Нематеріальний актив списується у випадку, коли від його майбутнього використання не 
очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є 
різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт 
про сукупні доходи і витрати у момент списання.

Знецінення основних засобів і нематеріальних активів
Товариство проводить перевірку на знецінення балансової вартості основних засобів та 

нематеріальних активів на кожну звітну дату. В разі виявлення будь-яких ознак знецінення 
розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від 
знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, 
Товариство оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий ак-
тив. 

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні 
активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення щорічно на виявлення 
ознак можливого знецінення.

Необоротні активи, які утримуються для продажу
Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються 

по найменшій вартості — або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням 
витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортиза-
ції.

Запаси – Собівартість сировини, матеріалів, напівфабрикатів, малоцінних та швидкозно-
шуваних предметів, готової продукції визначається за формулою - «перше надходження - пер-
ший видаток» (ФІФО) здійснювати за методом ФІФО (собівартості перших за часом надхо-
дження запасів і проводиться в розрізі складів, номенклатур та характеристик). 

Фінансові інструменти – Фінансові активи і фінансові зобов’язання визнаються у балансі 
Товариства у той момент, коли Товариство стає стороною в контрактних взаємовідносинах 
стосовно відповідного інструменту. Звичайні операції придбання та реалізації фінансових ак-
тивів і зобов’язань визнаються з використанням методу обліку на дату розрахунків. Датою 
розрахунків є дата, коли актив доставляється до або відправляється від Товариства. Облік на 
дату розрахунків передбачає (a) визнання активу у день отримання його Товариством, та (б) 
припинення визнання активу та визнання будь-якого прибутку або збитку від вибуття у день 
надання Товариством. 

Дебіторська заборгованість – Короткострокова дебіторська заборгованість відобража-
ється за номінальною вартістю. 

Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються у складі 
прибутку або збитку, коли існують об’єктивні свідчення того, що актив знецінився. 

Грошові кошти 
Грошові кошти в звіті по фінансовий стан (балансі) включають грошові кошти в банках і в 

касі.
Торгова та інша кредиторська заборгованість – Кредиторська заборгованість оцінюється 

при первісному визнанні за справедливою вартістю.
Резерви – Резерви визнаються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктив-

не зобов’язання (на основі правового регулювання або яке витікає із обставин) внаслідок ми-
нулих подій і при цьому існує ймовірність, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні 
вигоди, буде потрібним для його погашення, і можна зробити достовірну оцінку даного 
зобов’язання.

Визнання доходів – Доходи від реалізації товарів визнаються, коли усі істотні ризики та 
винагороди від володіння товарами перейшли до покупця, суму доходів можна достовірно 
визначити та існує вірогідність збору грошових коштів від них. Момент передачі ризику, який 
може настати при доставці або відправленні, відрізняється в залежності від договорів з різни-
ми видами клієнтів. 

(а) Реалізація продукції
Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче 

умов:
 Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов’язані з правом власності 

на продукцію
 Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з 

правом володіння, і не контролює продану продукцію;
 Сума доходів може бути достовірно визначена;
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 Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов’язаних з операцією;
 Понесені або очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно визна-

чені.
(б) Надання послуг
Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визна-

чена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надійдуть Товари-
ству і понесені або очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно визна-
чені.

Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рік представляють суму поточного та від-

строченого податку.
(а) Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за 

рік згідно податкового законодавства України. Оподатковуваний прибуток відрізняється від 
прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або ви-
трат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, 
а також виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей 
оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з викорис-
танням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинності на звітну 
дату.

(б) Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вар-

тістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними даними 
податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з 
використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), вста-
новлених законодавством, що набрали або практично набрали чинності на звітну дату, які 
імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка 
відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Товари-
ства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової 
вартості активів та зобов'язань.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання відображаються у звітності згорнуто. Балан-
сова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного пе-
ріоду. 

Інформація за сегментами .
Інформація про доходи, витрати, активи і зобов’язання сегментів надається в розрізі збуту 

продукції Товариства в Україні та на експорт. До сегментних доходів відносяться доходи від 
реалізації продукціі, до сегментних витрат — собівартість реалізованої продукції та витрати на 
збут. Сегментні активи включають дебіторську заборгованість за поставлену продукцію. Сег-
ментні зобов'язання включають аванси, одержані від покупців продукції.

Перерахунок іноземної валюти
Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті України — 

гривні по курсу Національного банку України на дату операції. Монетарні активи і зобов’язання, 
виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на звітну 
дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про прибутки і збитки.

Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в іноземній валюті, 
перераховуються по курсу Національного банку України на дату первісної операції.

Умовні зобов’язання та активи
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у при-

мітках до фінансової звітності, крім тих випадків коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілю-
ють економічні вигоди, є незначною. Умовні активи визнаються у фінансовій звітності лише 
після розв’язання питання умовності.

5. СУттЄВІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕннЯ тА ОСнОВнІ ДЖЕРЕЛА нЕВиЗнАЧЕнОСтІ ОцІнОК
Істотні судження в процесі застосування облікової політики.
У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні профе-

сійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний 
вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають право-
мірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній 
основі.

Основні джерела невизначеності оцінок
Нижче наведені основні припущення стосовно майбутнього та інші основні джерела неви-

значеності оцінок на кінець звітного періоду, щодо яких існує значний ризик, що вони стануть 
причиною суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступно-
го фінансового року.

(а) Строки корисного використання основних засобів 
Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів залежать від професій-

ного судження керівництва, яке базується на досвіді роботи з аналогічними активами. При 
визначенні строків корисного використання об’єктів основних засобів керівництво бере до 
уваги умови очікуваного використання активів, їхню технологічну застарілість, фізичне зно-
шення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. Зміна кожної з цих умов або 
оцінок може в результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.

(б) Справедлива вартість основних засобів за вирахуванням витрат на продаж –
Справедлива вартість груп основних засобів на дату балансу не переглядалася. Щойно 

з’явиться можливість визначити справедливу вартість груп основних засобів, Товариство буде 
проведе таку оцінку. 

(в) Відстрочені податкові активи
Податковий кодекс України, а саме розділ його III, який втупив в дію з 01.04.2011 року, 

суттєво змінив податкові закони і ставки оподаткування. Суми і терміни сторнування тимчасо-
вих різниць залежать від прийняття істотних суджень керівництва Товариства на підставі оцін-
ки майбутньої облікової та податкової вартості основних засобів.

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в 
тій мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо 
буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного 
судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі 
очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього 
податкового планування.

6. ПОВ’ЯЗАнІ СтОРОни 

Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна зі сторін 
контролює, контролюється, або знаходиться під спільним контролем іншої сторони, або здій-
снює істотний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових або операційних рішень. При 
розгляді взаємовідносин з кожною можливою пов’язаною стороною увага приділяється сут-
ності відносин, а не їхній юридичній формі.

Пов’язані сторони можуть вступати в операції, які не завжди є доступними для непов’язаних 
сторін, і умови та суми операцій між пов’язаними сторонами можуть не відповідати аналогіч-
ним умовам та сумам операцій, які відбуваються між непов’язаними сторонами. 

Пов’язаними особами Товариства є ТОВ «Славута Холдинг» (Україна) та АТ «Санітек Юро-
уп Оувай» (Фінляндія). 

З пов’язаними сторонами здійснено такі операції:
- АТ «Санітек Юроуп Оувай» (Фінляндія) – кредитні операції, описані в примітці 25;
- ТОВ «Славута Холдинг» (Україна) – отримано послуги на суму 2945 тис.грн., що не є 

суттєвим оборотом в загальній сумі операцій Товариства.
Товариством здійснювалися також операції з компаніями групи Sanitec Group. 
7. ІнфОРМАцІЯ ЗА СЕГМЕнтАМи
Товариство виготовляє та продає санітарно-технічні вироби. Інформація про доходи, ви-

трати, активи і зобов'язання сегментів представлена в розрізі збуту продукції Товариства в 
Україні та на експорт за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року. 

Сегмент 1
Україна

Сегмент 2
Росія

Сегмент 3
Інші країни

Інші 
нерозподі-

лені 
доходи

Разом

Дохід від реалізації 140011 283989 1970 - 425970
Інші операційні доходи - - - 5731 5731
Інші доходи - - - 21 21
Всього зовнішні доходи 140011 283989 1970 5752 431722
Собівартість готової продукції та 
реалізованих послуг

(120491) (244396) (1695) - (366582)

Валовий прибуток сегментів 19520 39593 275 5752 65140
Витрати на збут (13393) (27165) (188) - (40746)
Нерозподілені витрати (4180) (8480) (59) (38833) (51552)
Прибуток до оподаткування 1947 3948 28 (33081) (27158)
Дохід з податку на прибуток - - - 1283 1283
Сегментні активи 145941 296018 2054 - 444013
Сегментні зобов’язання 147143 298454 2071 - 447668

До сегментних доходів відносяться доходи від реалізації продукціі, до сегментних ви-
трат  — собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати та витрати на збут.

8. ВиРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАцІЇ
До складу виручки від реалізації входять наступні статті:

2012 рік
Виручка від реалізації послуг 1035
Виручка від реалізації готової продукції 424935
Всього 425970

За збутовими сегментами проведено такий розподіл:
2012 р

Реалізація продукції на внутрішньому ринку 140011
Реалізація продукції в Росію 283989
Реалізація продукції в інші країни 1970
Разом 425970

Виручка від реалізації відображена без податку на додану вартість.
9. СОБІВАРтІСтЬ РЕАЛІЗАцІЇ
Собівартість від реалізації була представлена наступним чином:

2012 рік
Собівартість готової продукції (366406)
Собівартість послуг (176)
Всього 366582

Собівартість реалізації за видами витрат:
2012 р

Матеріальні витрати 149845
Витрати на оплату праці 58655
Витрати на соціальні заходи 21912
Послуги та роботи 97906
Орендні платежі за цілісний майновий комплекс 2091
Амортизація 33416
Виробничі накладні та інші витрати 2757
Разом 366582

10. АДМІнІСтРАтиВнІ ВитРАти
Адміністративні витрати були представлені наступним чином:

2012 р
Матеріальні витрати 311
Заробітна плата 4828
Резерв на відпустки працівників 303
Платежі до Пенсійного фонду 1043
Послуги, роботи 3849
Резерв на покриття витрат постачальників 1075
Комісійна винагорода банку 57
Відрядження 58
Орендні платежі за цілісний майновий комплекс 380
Амортизаційні витрати 815
Разом 12719

11. ВитРАти нА ЗБУт
Витрати на збут за 2012 рік були представлені наступним чином:

2012 р
Матеріальні витрати 8933



№79, 24 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

71

Заробітна плата 3174
Резерв на відпустки працівників 121
Платежі до Пенсійного фонду 1151
Послуги, роботи 32002
Резерв на покриття витрат постачальників 290
Відрядження 23
Орендні платежі за цілісний майновий комплекс 160
Амортизаційні витрати 590
Разом 46444

12. ІншІ ОПЕРАцІйнІ ДОХОДи
Інші операційні доходи за 2012 рік були представлені наступним чином:

2012 р
Дохід від реалізованих інших оборотних активів 534
Списання безнадійної кредиторської заборгованості 1045
Безоплатно отримані запаси, послуги 96
Доходи від оренди активів 114
Дохід від продажу іноземної валюти 2764
Доходи від оприбуткування матеріалів від ремонту 347
Дохід від претензій 8
Дохід від надання консультаційних послуг 774
Інші операційні доходи 49
Разом 5731

13. ІншІ ОПЕРАцІйнІ ВитРАти
Інші операційні витрати за 2012 рік були представлені наступним чином:

2012 р
Збиток від курсової різниці 542
Отримані штрафи 127
Утримання об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного 
призначення

800

Відрахування до резерву сумнівних боргів 14
Втрати від знецінення запасів 432
Відрядження 285
Благодійність 88
Представницькі витрати 314
Витрати на пільгові пенсії 456
Виплати пенсіонерам 225
Відрахування профспілкам 661
Коригування ПДВ по неторгових операціях 1529
Витрати на придбання іноземної валюти 358
Витрати на страхування ризиків 209
Витрати на орендні платежі основних засобів невиробничого призначення 144
Інші витрати 1106
Разом 7290

14. фІнАнСОВІ ВитРАти
Фінансові витрати включають:

2012 р
Резерв на покриття відсотків по кредитах в іноземній валюті 21081
Відсотки за користування кредитами 3747
Відсотки за фінансовою орендою 228
Разом 25056

15. ІншІ ДОХОДи
Інші доходи включають:

2012 р
Дохід від безоплатно одержаних активів 21
Разом 21

16. ІншІ ВитРАти
Інші витрати включають:

2012 р
Збиток від неопераційної курсової різниці 6375
Списання необоротних активів 112
Разом 6487

17. ОСнОВнІ ЗАСОБи 
Станом на 31 грудня 2012 року основні засоби Товариства були представлені наступним 

чином:
Будинки, 

споруди та 
передаваль
ні пристрої

Машини 
та 

облад
нання

тран
спортні 
засоби

Інстру
менти, 

прилади, 
інвентар

Інші 
основні 
засоби

Всього

Первісна вартість станом 
на початок звітного року

125355 204563 3080 366 6 333370

Придбано основних засобів 3463 3693 2 17 - 7175
Вибуло - (648) (403) - - (1051)
Первісна вартість станом 
на кінець звітного періоду

128818 207608 2679 383 6 339494

накопичена амортизація 
станом на початок звітного 
року

(4617) (34748) (1372) (142)  (40879)

Амортизаційні нарахування 
за звітний період

(4977) (24149) (208) (61) (1) (29396)

Амортизація станом на 
кінець звітного періоду

(9594) (58897) (1580) (203) (1) (70275)

Балансова вартість станом 
на кінець звітного періоду

119224 148711 1099 180 5 269219

Станом на 31 грудня 2012 основні засоби включали повністю амортизовані основні засоби 
у сумі 17938 тис.грн. 

У складі основних засобів капіталізовано невід’ємні поліпшення орендованого цілісного 
майнового комплексу, джерелом фінансування яких були власні грошові кошти. У випадку 
повернення орендованого цілісного майнового комплексу існує ймовірність зменшення ба-
лансової вартості власних основних засобів.

Товариство орендує цілісний майновий комплекс відповідно до Закону України «Про орен-
ду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2269-ХІІ. На орендований цілісний 
майновий комплекс, існує обмеження права власності. 

МСФЗ (IAS) 17 «Оренда» передбачає, що при фінансові оренді передаються практично всі 
ризики та вигоди, пов'язані з володінням активом. Право власності може як передаватися так 
і не нередаватися. 

З моменту передачі Фондом державного майна України цілісного майнового комплексу 
Товариство виготовляє продукцію на орендованому майні. Продукція є власністю Товариства, 
внаслідок продажу якої Товариство отримує доходи (вигоди).

За договором оренди, укладеним з ФДМУ, Товариство несе ризики, пов'язані з орендою 
майна, а саме: запобігає пошкодженню, проводить відновлення майна, утримує в належному 
стані з урахуванням нормального фізичного зносу активів, приймає на себе зобов'язання ком-
пенсації збитків у випадку погіршення стану або втрати активів.

Керівництво Товариства вважає, що виходячи із договірних відносин присутні ознаки, які 
окремо або сукупно можуть привести до класифікації оренди як фінансової. Орендні платежі 
обліковуються за ознаками операційної оренди.

Станом на 31.12.2012 р. орендований цілісний майновий комплекс відображено в балансі 
(Звіті про фінансовий стан) та представлено таким чином:

Будинки, 
споруди та 

переда
вальні 

пристрої

Маши
ни та 

облад
нання

тран
спортні 
засоби

Інстру
менти, 

прилади, 
інвентар

Інші 
осно

вні 
засоби

Всього

Первісна вартість на 31.12.2011 33849 24681 3789 108 3 62430
Придбано основних засобів 144 234 13 - -  391
Вибуло - (255) - - -  (255)
Первісна вартість на 31.12.2012 33993 24660 3802 108 3 62566
накопичена амортизація на 
31.12.2011

(15260) (20444) (2999) (80)  (38783)

Амортизаційні нарахування за 
звітний період

(1242) (2381) (328) (12) - (3963)

накопичена амортизація на 
31.12.2012 

(16502) (22825) (3327) (92)  (42746)

Балансова вартість на 31.12.2012 17491 1835 475 16 3 19820

Станом на 31 грудня 2012 основні засоби орендованого цілісного майнового комплексу 
включали повністю амортизовані основні засоби у сумі 9823 тис.грн.

Незавершене будівництво включає вартість основних засобів не задіяних у виробництві. 
Товариство планує провести розподіл витрат на власні та орендовані основні засоби. 

18. ОРЕнДА
Активи, придбані за умов довгостроковї фінансової оренди, капіталізують та амортизують 

відповідно до політики Товариства щодо основних засобів. Пов'язані з цим зобов’язання 
включено до фінансових зобов’язань (див.Примітка 26). 

За умов фінансової оренди придбано:
Машини та обладнання Транспортні засоби

Первісна вартість на 31.12.2011 879 1197
Придбано основних засобів - -
Первісна вартість на 31.12.2012 879 1197
накопичена амортизація на 31.12.2011 (195) (369)
Амортизаційні нарахування за звітний 
період

(144) (239)

накопичена амортизація на 31.12.2012 (339) (608)
Балансова вартість на 31.12.2012 540 589

19. нЕМАтЕРІАЛЬнІ АКтиВи
Придбані нематеріальні активи визнаються за собівартістю та амортизуються прямоліній-

ним методом протягом періоду від 1 до 10 років залежно від строку їх корисного використан-
ня. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля.

Права оренди землі
У 2012 році придбано право оренди на земельну ділянку під розміщення нерухомості ви-

робничого призначення терміном оренди на 10 років. Придбане право оренди землі облікову-
ється за собівартістю придбання у складі нематеріальних активів.

Активи, передані Товариству за договором оренди цілісного майнового комплексу не 
включають вартість землі, на які розташовані виробничі цехи та адміністративні приміщення 
Товариства – основні виробничі потужності Товариства. До 2016 року та 2056 року земля на-
дана в оренду органами місцевого самоврядування. Товариством не обліковується орендова-
на земля у фінансовій звітності.

20. ЗАПАСи
До складу запасів включено:

31.12.2012 р. 31.12.2011 р.
Сировина і матеріали 17695 17112
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 5494 3787
Паливо 403 356
Тара і тарні матеріали 3111 3150
Будівельні матеріали 136 127
Запасні частини 1447 987
Малоцінні та швидкозношувані предмети 223 177
Незавершене виробництво 6972 8153
Голова продукція 33360 34933
Товари 34 2

Оцінка запасів здійснюється за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою 
вартістю реалізації. 

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших по-
датків (окрім тих, що згодом відшкодовуються суб'єктові господарювання податковими орга-
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нами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, 
безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг. Торговельні 
знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на при-
дбання.

Протягом 2012 року витратами визнано запаси в сумі 253209 тис.грн. 
У 2012 році в складі операційних витрат визнано втрати від пошкодження, часткового та 

повного за старіння в сумі 432 тис.грн. Уцінка запасів здійснюється тільки у випадках псування 
або часткової втрати їх початкових властивостей.

У складі запасів обліковуються дорогоцінні метали, отримані внаслідок списання активів, 
що були включені до складу орендованого цілісного майнового комплексу, в сумі 42 тис.грн.

Станом на 31.12.2012 року балансова вартість запасів, переданих під заставу для забез-
печення фінансових зобов'язань становить 8000 тис.грн.

21. тОРГОВА ДЕБІтОРСЬКА ЗАБОРГОВАнІСтЬ, нЕттО
Станом на 31 грудня 2012 року залишки торгової дебіторської заборгованості були пред-

ставлені таким чином:
2012 р.

Торгова дебіторська заборгованість 28082
За вирахуванням:
Резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості (59)
Всього 28023

Товариство здійснює спеціальний аналіз торгової дебіторської заборгованості від індиві-
дуальних клієнтів для визначення залишків, які неможливо відшкодувати, або щодо яких є 
сумнів повернення боргу. На індивідуальній основі створюється резерв у повному обсязі 100% 
в силу історичного досвіду, який свідчить, що такі залишки звичайно неможливо відшкодува-
ти.

22. ІншІ ПОтОЧнІ АКтиВи, нЕттО
Станом на 31 грудня 2012 року інші поточні активи були представлені таким чином:

2012 р.
Передоплати постачальникам 2836
Заборгованість фонду соціального страхування за виплатами 
по тимчасовій втраті працездатності

182

Заборгованість бюджету по податку на додану вартість 24761
Авансові платежі по податку на прибуток 4947
Інша дебіторська заборгованість 104
Всього 32830

23. ГРОшОВІ КОшти
Грошові кошти та їх еквіваленти складаються із наступних сум:

31 грудня 2012 року 31 грудня 
2011 року

Залишки грошових коштів на рахунках в банку:
- в гривні 920 276
- в євро 632 0
- в доларах США 702 526
- в російських рублях 682 786
Разом 2936 1588

24. ПОДАтОК нА ПРиБУтОК
Згідно з Податковим кодексом України ставка податку на прибуток буде знижуватися з 

21% в 2012 році до 19% у 2013 році. Сума відстроченого податку була розрахована на основі 
нових ставок, враховуючи період, в якому відкладений податок буде реалізований.

Основні компоненти (відшкодування) витрат з податку на прибуток за рік, що закінчився 
31 грудня, були представлені таким чином:
Відстрочені податкові активи та зобов’язання Залишок на 31 

грудня 2012 року
Відстрочені податкові активи, в тому числі: 10470
ВПА, нараховані на забезпечення виплат відпусток працівникам та 
розрахунків з постачальниками

4845

ВПА, нараховані на різницю в амортизаційних відрахуваннях 2227
ВПА, нараховані на невикористані в податковому обліку витрати 2011 року 928
ВПА, нараховані на невикористані в податковому обліку витрати 2012 року 2470
Відстрочені податкові зобов’язання, в тому числі: 178
ВПЗ, нараховані на вартість запасів 178
Разом ВПА та ВПЗ 10292

25. КРЕДити тА ПОЗиКи
Керівництвом Товариства прийнято позикові кошти обліковувати за номінальною вартіс-

тю.
Довгострокові кредити та позики включають:

Середньо
зважена 

відсоткова 
ставка

31.12.2012 
р.

31.12.2011 р.

Банківські кредити в доларах США (тис.$/тис.
грн.)

6,961% 847/6772 2368/18920

Банківські кредити в євро (тис.євро/тис.грн.) 7,101875% 7809/82288 12663/130413
Фінський Фонд по промисловому сприянню 
LTD (тис.євро/тис.грн.)

7,233% 8925/94041 9000/92682

Sanitec Europe Oy (Фінляндія) (тис.євро/тис.грн.) 8,621% 5400/56901 5400/55609
Sanitec Europe Corporation (Фінляндія) (тис.
євро/тис.грн.)

6,365% 1405/14805 -

Разом довгострокових кредитів та позик 254807 297624

До складу короткострокових кредитів та позик включено:
Середньозва

жена відсоткова 
ставка

31.12.2012 р. 31.12.2011 
р.

Банківські кредити в гривні (тис.грн.) 21,5% 2108 3626
Банківські кредити в доларах США (тис.$/тис.грн.) 11,2296875% 1600/12789 1600/12784

Банківські кредити в євро (тис.євро/тис.грн.) 11,20466% 4722/49755 722/7434
Фінський Фонд по промисловому сприянню 
LTD (тис.євро/тис.грн.)

7,233% 576/6067 -

Разом короткострокових кредитів та позик  70719 23844

У 2012 році проведено капіталізацію відсотків по кредитному договору з Фінським Фон-
дом по промисловому сприянню LTD в сумі 500,4 тис.євро на збільшення суми кредиту.

Товариство підписало додаткові угоди з ПАТ «УніКредит Банк» щодо продовження терміну 
погашення валютних кредитів: в доларах США до 27.02.2013 р., в євро – до 15.03.2015 р.

На 31.12.2012 р. довгострокові та короткострокові кредити та позики забезпечувалися 
такими видами активів:

31.12.2012 31.12.2011
Будівлі 119735 119125
Обладнання 154906 154906
Запаси 8000 8000
Майнові права по контрактах 434383 34306

Нараховані та несплачені відсотки за кредитами відображено у складі фінансових витрат 
звітного періоду та у складі забезпечень під фінансові зобов’язання:

31.12.2012 31.12.2011
Sanitec Europe Oy (Фінляндія) 1423/14991 962/9908
Sanitec Europe Corporation (Фінляндія) (тис.євро/тис.грн.) 8/84 -
Фінський Фонд по промисловому сприянню LTD (тис.євро/
тис.грн.)

81/854 98/1012

ПАТ «УніКредит Банк» (тис.євро/тис.грн.) 181/1904 230/2367
ПАТ «УніКредит Банк» (тис.дол.США/тис.грн.) 25/199 49/391
Разом, тис.грн. 18032 13678

26. ЗАБОРГОВАнІСтЬ ЗА фІнАнСОВиМ ЛІЗинГОМ
Товариством отримано основні засоби у фінансовий лізинг. Заборгованість представлена 

таким чином:
Залишок на 31.12.2011 року 37970
довгострокова заборгованість 37970
поточна заборгованість -
Перекласифікація довгострокої у поточну заборгованість 899
Сплачено у 2012 році 485
Залишок на 31.12.2012 року 37485
довгострокова заборгованість 37071
поточна заборгованість 414

У 2012 році договори фінансового лізингу не укладалися. 
Заборгованість за фінансовим лізингом включає заборгованість за орендований цілісний 

майновий комплекс в сумі 37030 тис.грн. (див.примітку 17). До складу цієї заборгованості 
включено залишкову вартість майна в сумі 19998 тис.грн. та невикористані амортизаційні від-
рахування в сумі 17032 тис.грн.

27. тОРГОВА тА ІншА КРЕДитОРСЬКА ЗАБОРГОВАнІСтЬ
Залишки торгової кредиторської заборгованості були представлені таким чином:

31.12.2012 р.
Торгова кредиторська заборгованість 38713
Кредиторська заборгованість з одержаних авансів 14018
Поточна заборгованість до бюджету по податку з доходів 
фізичних осіб

309

Поточна заборгованість до бюджету за користування надрами 40
Заборгованість до Пенсійного фонду 879
Поточна заборгованість по виплатам персоналу 2096
Поточна заборгованість за орендними платежами за оренду 
цілісного майнового комплексу

220

Заборгованість по податку на додану вартість, термін сплати 
якого не настав

362

Інша кредиторська заборгованість 6
Всього 56643

28. АКцІОнЕРний КАПІтАЛ
Станом на 31.12.2012 року акціонерний капітал Товариства був представлений наступною 

кількістю акцій номінальною вартістю 1 гривня за акцію:
Дозволений до випуску 

акціонерний капітал, акцій
несплачений

акціонерний капітал, 
акцій

Всього 
акціонерний 

капітал, акцій
Прості іменні акції 57400000 - 57400000

Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
За 2012 рік зміни кількості акцій в обігу не було. 
Станом на 31.12.2012 року власниками акцій були:
юридичні особи:
- «Санітек Юроуп Оувай» (Фінляндія) – 1 акція
- ТОВ «Славута Холдинг» (Україна) – 57046807 акцій
фізичні особи:
- 547 осіб, загальна кількість – 319147 акцій 
Викуплені акції емітентом – 34045 акцій.
У 2012 році Товариство не оголошувало про виплату дивідендів акціонерам, оскільки було 

збитковим.
29. РЕЗЕРВний КАПІтАЛ
Резервний капітал Товариства сформовано в сумі 1500 тис.грн. що становить 2,6% статут-

ного капіталу. 
У 2012 році на покриття збитків Товариства чи за будь-якими іншими напрямами резерв-

ний капітал не використовувався. 
30. РЕЗЕРВи
На протязі 2012 року в складі резервів вібулися наступні зміни:

Залишок на 31 грудня 2011 року 24564
резерв на покриття виплат працівникам 8596
резерв на майбутні платежі постачальникам 2290
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резерв на кредитні та лізингові операції 13678
нараховано за 2012 рік 26687
резерв на покриття виплат працівникам 3902
резерв на майбутні платежі постачальникам 1703
резерв на кредитні та лізингові операції 21082
Використано у 2012 році 23058
резерв на покриття виплат працівникам 4502
резерв на майбутні платежі постачальникам 1829
резерв на кредитні та лізингові операції 16727
Залишок на 31 грудня 2012 року 28192
резерв на покриття виплат працівникам 7996
резерв на майбутні платежі постачальникам 2164
резерв на кредитні та лізингові операції 18032

31. нЕПЕРЕДБАЧЕнІ ЗОБОВ’ЯЗАннЯ
Товариство має судові позови, які не було відображено у фінансових звітах за 2012 рік. 

Зокрема, Товариство є позивачем до Славутської ОДПІ у Хмельницькій області про скасування 
податкових повідомлень-рішень щодо стягнення недоїмки та штрафних санкцій в сумі 
629  тис.грн. Керівництво здійснює захист цього позову, але існує мала ймовірність того, що 
платежі не будуть стягнені з Товариства. Забезпечення позовів не створювалися, зазначена 
сума у випадку її стягнення не завдасть Товариству значних збитків.

32. ВитРАти нА ПЕРСОнАЛ
2012 рік

Заробітна плата 71199
Відрахування на соціальне забезпечення 27764
Витрати на пенсії на інші виплати після закінчення трудової 
діяльності

455

Разом витрати на персонал 99418

Товариство здійснює виплати соціального характеру співробітникам, такі як премія, мате-
ріальна допомога, одноразові допомоги тощо. Такі витрати відносяться у міру їх виникнення і 
відображаються в складі витрат по заробітній платі.

33. ПЕнСІЇ тА ПЕнСІйнІ ПЛАни
До 2012 року Товариство здійснювало одноразові виплати працівникам при виході на пен-

сію. Зазначені виплати не вплинули на створення юридичного чи добровільно прийнятого на 
себе зобов'язання щодо виплати додаткових пенсій, забезпечення пенсійного або медичного 
обслуговування, страхування чи виплати пенсійної компенсації теперішнім чи колишнім пра-
цівникам станом на 31 грудня 2012 року. Працівники Товариства отримують пенсію відповідно 
до чинного законодавства України.

Державний пенсійний план з визначеними внесками - Товариство здійснює внески в Дер-
жавний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати 
Товариства за такими внесками включені до статті «Відрахування на соціальні заходи». Дана 
сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені. 

Крім того Товариство відповідно до вимог законодавства України здійснює відшкодування 
витрат Державного пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій, призначених пра-
цівникам Товариства на пільгових умовах за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Ви-
трати Товариства за такими платежами включені до статті «Інші операційні витрати». Дана 
сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені. 

34. ПОЛІтиКА УПРАВЛІннЯ РиЗиКАМи 
Основні фінансові зобов’язання Товариства включають банківські кредити та позикик 

компаній Фінляндії. Основною метою цих фінансових зобов’язань є розширення Товариства 
та продовження інтеграції в сферу виробництва, продаж і адміністрування Групи Санітек. То-
вариство має фінансові активи: торгова дебіторська заборгованість, грошові кошти, які ви-
никають під час здійснення операційної діяльності.

Основні ризики, пов’язані з фінансовими інструментами Товариства, включають ризик 
ліквідності, валютний ризик і кредитний ризик.

Кредитний ризик 
До складу фінансових активів входять грошові кошти, короткострокові фінансові активи і 

довгострокові фінансові активи, які підлягають потенційному кредитному ризику. При цьому 
максимальний кредитний ризик дорівнює вартості власних основних засобів, готової продук-
ції, майнових прав на майбутні поставки продукції.

Товариство здійснює поставки виключно з відомими та кредитоспроможними сторонами. 
Дебіторська заборгованість покупців підлягає постійному моніторингу для забезпечення впев-
неності в тому, що ризик неповернення заборгованості дл Товариства є мінімальним.

Валютний ризик
Товариство отримало кредити в іноземній валюті (долари США, євро), а також здійснює 

реалізацію своєї продукції за межі України: Російська Федерація та інші країни– 67% (див.  
Примітка 7), внаслідок чого на Товариство впливає зміна курсів валют. Валютний ризик ви-
никає відносно кредитних операцій та операцій реалізації продукції в іноземних валютах, які 
не є функціональною валютою Товариства.

З метою управління ризиками здійснюється ідентифікація, оцінка і управління ризиками, 
аналізуючи нетто позицію для кожної валюти.

Ризик ліквідності
Товариство здійснює контроль над ризиком недостатності грошових коштів, використову-

ючи інструмент планування поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізують-
ся строки платежів, пов’язаних з фінансовими активами, а також прогнозні грошові потоки від 
операційної діяльності. Товариство підтримує баланс між безперервністю фінансвування шля-
хом використання кредитів та фінансової оренди.

Управління капіталом
Товариство управляє своїм капіталом для гарантування своєї здатності продовжувати 

свою діяльність на безперервній основі, одночасно забезпечуючи максимальний прибуток 
підтримки оптимальної структури капіталу. 

Економічне та операційне середовище – Товариство здійснює свою діяльність на території 
України. Оскільки закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Укра-
їні, можуть швидко змінюватися, активи та операційна діяльність Товариства можуть опинити-
ся під загрозою через несприятливі зміни в політичному та економічному середовищі.

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості біз-
несу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть нега-
тивно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове стан. Ефект такого потенцій-

но негативного впливу не може бути достовірно оцінений.
35. БЕЗПЕРЕРВнІСтЬ ДІЯЛЬнОСтІ
Товариство підготувало цю попередню фінансову звітність на основі принципу безпере-

вності діяльності, який передбачає, що в майбутньому Товариство буде спроможне сплачувати 
свої зобов’язання з настанням термінів їх погашення.

Товариство зазнало чистого збитку в сумі 25875 тис.грн. протягом року, що закінчився 
31  грудня 2012 р., і станом на цю дату поточні зобов’язання перевищують загальні активи на 
3655 тис.грн. Керівництвом вживаються заходи щодо зменшення збитків в майбутньому.

36. ОХОРОнА нАВКОЛишнЬОГО СЕРЕДОВиЩА.
З метою охорони навколишнього середовища Товариством отримано дозволи на розмі-

щення відходів виробництва, а також на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними 
відходами.

37. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАти БАЛАнСУ
Після 31 грудня 2012 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не 

відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства. 
38 ЗАтВЕРДЖЕннЯ ПОПЕРЕДнЬОЇ фІнАнСОВОЇ ЗВІтнОСтІ
Ця попередня фінансова звітність за 2012 рік, була затверджена до надання Зборам акці-

онерів Товариства Наглядовою Радою 8 квітня 2013 року.
Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)
Акціонерам, наглядовій Раді, Правлінню та 
Керівництву ПАт «Славутський комбінат «Будфарфор»
Звіт щодо попередньої фінансової звітності 
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi публічного акціонерного товариства 

«Славутський комбінат «Будфарфор» (код за ЄДРПОУ - 32285199; мiсцезнаходження: юри-
дична адреса: 30002, Хмельницька обл., м.Славута, вул.Козацька, буд.122; фактична адреса: 
30002, Хмельницька обл., м.Славута, вул.Козацька, буд.122; зареєстровано виконавчим комі-
тетом Славутської міської ради Хмельницької області 07.03.2003 р.), що додається, яка скла-
дається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фiнансовi результа-
ти, рух грошових коштiв, та власний капiтал за рік, який закінчився цією датою, а також з 
стислого викладу суттєвих принципів політики та інших приміток, включаючи інформацію, 
яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом «по-
передня фінансова звітність»). 

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використан-
ням описаної у примітці 2 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується 
на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». 

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде 
використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової 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 при складанні першої 
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фінансової 

звiтностi згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, опи-
саною в примітці 2. Управлінський персонал також несе відповідальність за внутрiшнiй контр-
оль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, 
що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо попередньої фінансової звітності на 

основі результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит вiдповiдно до Міжнародних стандартів аудиту. Цi стандарти вимагають 

вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
достатньої впевненості, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 
щодо сум i розкриттiв у попередній фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд суджен-
ня аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання 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 використаної 
облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та 
загального подання попередньої фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої 
думки. 

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
І. Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань, яка відбулася перед скла-

данням річної фінансової звітності ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» оскільки дата 
проведення інвентаризації передувала нашому призначенню аудиторами такої річної фінансо-
вої звітності. Під час аудиту нами проведені альтернативні процедури щодо стану та оцінки 
активів і зобов’язань, які підлягали інвентаризації, але існує ймовірність відхилення показни-
ків фінансової звітності, які, на нашу думку, не мають всеохоплюючого та суттєвого впливу на 
фінансову звітність.

ІІ. Балансова вартість основних засобів не переглядається на кожну дату балансу з метою 
визначення можливого перевищення балансової вартості над вартістю відновлення відповідно 
до вимог МСФЗ. Збиток від знецінення у звітному періоді не визначався. 

Висновок
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстави для 

висловлення умовно-позитивної думки», попередня фінансова звітність станом на 
31.12.2012  р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах 
відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 2, вклю-
чаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікуєть-
ся, 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. 

Пояснювальні параграфи та обмеження щодо використання:
І. Ми звертаємо увагу на Примітку 5, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхід-

ні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час 
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складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 р. Також 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 ка-
пітал, і відповідні Примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вима-
гається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Публічного 
акціонерного товариства «Славутський комбінат «Будфарфор», результатів його операційної 
діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього 
питання.

Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства «Славутський комбі-
нат «Будфарфор» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. 
Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Славут-
ський комбінат «Будфарфор» 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.

ІІ. Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на примітку 35 у фінансовій звітності, в якій 
зазначено, що Товариство зазнало чистого збитку в сумі 25875 тис.грн. протягом року, що 
закінчився 31 грудня 2012 р., і станом на цю дату поточні зобов’язання Товариства переви-
щують її загальні активи на 3655 тис.грн. Ці обставини вказують на існування суттєвої неви-
значеності, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продо-
вжувати свою діяльність. 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського 

висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй 
мiсцевої позики), затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 29.09.2011 р. № 1360 та зареєстрова-
них в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.

• Вартiсть чистих активiв ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» станом на 31.12.2012 
року менша розміру статутного капiталу. Вимоги частини третьої статті 155 Цивiльного кодек-

су України не дотримуються. 
• Вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю ПАТ «Славутський комбінат 

«Будфарфор», що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом 
цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку ра-
зом з фiнансовою звітністю.

• Аудитором виявлено значні правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), вчинені ПАТ «Славутський комбінат «Буд-
фарфор» у звітному періоді. Рішення щодо вчинення зазначених правочинів приймалися за-
гальними зборами акціонерів, що відповідає Статуту Товариства та вимогам Закону України 
«Про акцiонернi товариства».

• ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» дотримується Закону України "Про акцiонернi 
товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI щодо стану корпоративного управлiння.

• Аудитором не виявленi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Найменування - Приватна аудиторська фiрма «Світлана-аудит» (код 21326993) 
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово нада-

ють аудиторськi послуги № 0238 вiд 26.01.2001 р., продовжено до 30.11.2015 р. 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ 26.04.2012 р. 

за № 249/5
Мiсцезнаходження – 29000, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля 48/1, к.28
Електронна адреса – svetlana_audit@svitonline.com
Телефон/факс - (0382) 763301, (050) 6889838 
Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 
Дата та номер договору - 26.02.2013 р., № 003-фз 
Перiод, яким охоплено проведення аудиту - 01.01.2012 р. - 31.12.2012 р. 
Дата початку аудиту - 16.02.2013 р. 
Дата закiнчення аудиту - 15.04.2013 р. 

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Тара»; Організаційно-

правова форма емітента Приватне акціонерне товариство; Місцезнаходження 
емітента:Закарпатська обл., Хустський р-н, м.Хуст, Вокзальна, буд.17; Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ емітента: 05452793;

Міжміський код та телефон емітента: 0314244734; Серія і номер свідоцтва про держав-
ну реєстрацію емітента:А01 № 177979; Дата державної реєстрації: 22.09.1994; Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації www.tara.pat.ua; Розмір статутного капіталу: 9 472,05 грн.

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1181 1206
Основні засоби (за залишковою вартістю) 286 305
Довгострокові фінансові інвестиції 100 100
Запаси 67 64
Сумарна дебіторська заборгованість 725 734
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 3
Власний капітал 1149 1167
Статутний капітал 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -50 -32
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 32 39
Чистий прибуток (збиток) -18 -23
Вартість чистих активів 1149 1167

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. Виконавчим ор-

ганом акціонерного товариства є Директор. Також на підприємстві є Наглядова рада та 
Ревізор. Посадові особи: Директор Товариства: Попович Юрій Юрійович, обраний Загаль-
ними зборами акціонерів строком на 5 років, Протокол № 1 від 26.04.2011р. головний 
бухгалтер - Лутак Олександра Юріївна; Голова Наглядової ради - Дзяпко Павло Дмитрович, 
Член Наглядової ради - Дзяпко Мирослава Юріївна,  Член Наглядової ради - Попович На-
талія Миронівна (Наглядова рада призначена строком на 3 роки, Протокол № 1 від 
26.04.2011р), Ревізор Лутак Ігор Валерійович, призначений строком на 3 роки, Протокол  
№ 1 від 26.04.2011р..

Засновником товариства є держава в особі Регіонального відділення фонду Держав-
ного майна України по Закарпатській обл.( відсоток акцій - 0%). Учасники: Бонь Михайло 
Васильович - 11.29 % , Попович Юрiй Юрiйович - 40.55 %

4. Інформація про цінні папери емітента:
Вид паперу- Акції, Форма випуску- іменні, Тип - акції іменні прості. Кількість - 9021 

штук. Акції Товариства не включені до лістингу бірж. Станом на 31.12.2012р. акції розміще-
ні наступним чином : 87 фізичних осіб, частка в СК - 100%.

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

07.12.2010р. припинено дію договору на ведення реєстру № 40 від 01.10.1999р, укла-
деного з філією «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Ужгород». Було обрано депозитарiй 
для обслуговування випуску ацiй, форма iснування яких змiнилася з документарної в без-
документарну форму iснування, ПАТ «Нацiональний депозитарiй України». Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ -30370711; Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А00, 
№020227, дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису 
-10741050001010655; Орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві 
державна адміністрація; Місцезнаходження - вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001; Теле-

фони контактної особи - (044) 279-10-78, 377-70-16; Обслуговування випуску цiнних 
паперiв Товариства, здiйснюється на умовах договору № Е - 2202 вiд 23.11.2010р. Данi 
лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної 
дiяльності депозитарiю цiнних паперiв - серiя АВ № 581322 на пiдставi рiшення ДКЦПФР 
вiд 19.09.2006р. № 823 Дiя Лiцензiї до 19.09.

Реквізити зберігача,  у якого відкрито рахунки в цінних паперах власникам акцій: Пу-
блічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» 
(ПАТ «Промінвестбанк»)(договiр № 19 вiд 05.11.2010р),  01001 м.Київ-1, пров. Шевченка, 12;  
ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 00039002; тел.:(044)201-52-53; керівник - Башкіров Віктор 
Володимирович, свідоцтво про державну реєстрацію – серія А01 №306161 від 26.08.1992, 
дата проведення державної реєстрації -26.08.1992, номер запису 10741050063013048, ви-
дане Шевченківською РДА в м. Києві; ліцензія на професійну діяльність на фондовому 
ринку – депозитарна діяльність, а саме діяльність зберігача цінних паперів – серія АВ  
№ 483643 від 04.09.2009р., видане  ДКЦПФР, строк дії ліцензії: 14.10.2007р – 14.10.2012р.; 
ліцензія –серія АЕ №185027, видана НКЦПФР від 15.10.2012р., строк дії необмежений.  
Дані рішення прийнято  Позачерговими загальними зборами акціонерів від 13.09.2010р. , 
Протокол № 1 у відповідності до ЗУ «Про Акціонерні товариства»

6. Інформація про загальні збори Чергові загальні збори акціонерів відбулися 
27.04.2012р. Кворум  - 72.77% Всі питання порядку денного розглянуто, загальні збори 
акціонерів закрито.

7. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не приймалося
8. Інформація щодо аудиторського висновку: Аудитор ФОП Сенюк Зеновій Йосипович. 

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово нада-
ють аудиторські послуги за № 1886, видане згідно Рішення АУП № 221\3 від 04.11.2010 року, 
чинне до 04.11.2015 року. Сертифікат аудитора СЕНЮК Зеновія Йосиповича – Серії А  
№ 000209, виданий рішенням Аудиторської  палати України за № 264\2 від 31.01.2013 року, 
чинний до 17.02.2018 року. Юридична адреса та  інші  реквізити аудитора: 90400, Закарпат-
ська обл.,  м. Хуст,  вул. Карпатської Січі, 22 роз. рах. 26001060220199, МФО 312378, Закар-
патське РУ Приватбанку, м. Хуст,Ідентифікаційний  номер  1701514577;  тел. / факс  436-37. 

Аудитор вважає що, при дослідженні організації бухгалтерського обліку за результата-
ми здійсненої перевірки ним отримано достатні та відповідні докази для висловлення 
власної думки про фінансову звітність ПрАТ «Тара» за 2012 рік. Фінансова звітність, яка 
перевірялася в усіх суттєвих аспектах достовірно та в повній мірі відображає фінансовий 
стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року і складена у відповідності до вимог Націо-
нальних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законодавчих актів України. На 
погляд аудитора цей Фінансовий звіт дає правдиве відображення фінансово-господарської 
діяльності Приватного акціонерного товариства «Тара» за 2012 рік і відповідає встановле-
ним вимогам чинного законодавства України та прийнятій обліковій політиці і достовірно 
відображає фінансовий стан на дату складання звітності. Аудиторський висновок підтвер-
джує умовно-позитивну впевненість про відповідність дійсного фінансового стану та ре-
зультатів діяльності Товариства у річній фінансовій звітності, що базується на принципах і 
вимогах Стандартів бухгалтерського обліку та діючого законодавства України. Висновок 
аудитора служить основою довіри до фінансової звітності користувача, але не може бути 
достатньою підставою для оцінки економічної стабільності Товариства в найближчому 
майбутньому або ефективності його роботи.

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
24.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується www.tara.pat.ua, 
24.04.2013

10. Підпис: Директор, Попович Юрій Юрійович підтверджує достовірність наведеної 
інформації та несе відповідальність згідно з законодавством.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «тАРА» 



№79, 24 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ
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РІЧнА ІнфОРМАцІЯ ЕМІтЕнтА
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне товариство «ЮГцемент»
1.2. Організаційно-правова форма емітента - Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента – 57113, Миколаївська область, Миколаївський район, 

смт.Ольшанське, вул.Промислова,9
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00293031
1.5. Міжміський код та телефон емітента - (0512) 59-45-01
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - Серiя А00 № 540325
1.7. Дата державної реєстрації - 17.03.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації - http://smida.gov.ua/db/participant/00293031
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 804573 835084
Основні засоби (за залишковою вартістю) 489926 471496
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 135624 108154
Сумарна дебіторська заборгованість 60679 70002
Грошові кошти та їх еквіваленти 40790 61077
Власний капітал 325122 293771
Статутний капітал 6237 6237
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 220304 188953
Довгострокові зобов'язання 368801 422221
Поточні зобов'язання 87698 97624
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 22.62 -4.08 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 22.62 -4.08 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1386092 1386092
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 325122 293771

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Керівними органами Товариства є: Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Рада дирек-

торів. Контролюючим органом товариства є Ревізійна комісія. 
Інформація про посадових осіб емітента.
наглядова Рада:
Голова Наглядової ради - Д-р Лозе Крiстiан Петер Отто;
Заступник голови Наглядової ради - Паоло Зелано;
Член Наглядової ради - Зоннабенд Фолькер;
Член Наглядової ради - Шульц Норберт;
Член Наглядової ради - Каш Карл Хейнц Паул Рiчард.
Рада директорів:
Генеральний директор - Петренко Федiр Миколайович;
Комерцiйний директор - Казакевич Тетяна Миколаївна;
Директор з виробництва - Лобунько Руслан Васильович;
Фiнансовий директор - Шакула Алла Павлiвна.
Головний бухгалтер - Хрущ Iрина Iгорiвна.
Ревізійна комісія:
член ревiзiйної комiсiї (голова) - Андрющенко Вiктор Пантелiйович;
член ревiзiйної комiсiї - Троян Галина Петрiвна;
член ревiзiйної комiсiї - Янiшевська Юлiя Сергiївна.
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
АК «ДIКЕРГОФФ АКЦIЄНГЕЗЕЛЬШАФТ DYCKERHOFF AG) (код за ЕДРПОУ НRВ2035) - 

99.1447 %
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю з iноземними iнвестицiями «Дiкергофф (Укра-

їна)» (код за ЕДРПОУ 31029255) - 0.1494 %
Публiчне акцiонерне товариство «Волинь-Цемент» (код за ЕДРПОУ 00293054) - 0.0008 %
Публiчне акцiонерне товариство «Київцемент» (код за ЕДРПОУ 04880386) - 0.0008 %
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Дiкергофф Транспорт Україна» (код за  

ЕДРПОУ 34387514) - 0.0007 %
Приватне акцiонерне товариство «IВЕКС КАПIТАЛ» (код за ЕДРПОУ 21600862) - 0.1971 %
фізичні особи: фiзичнi особи всього 267 чоловiк - 0.5065 %
Усього - 100.000 % 
4. Інформація про цінні папери емітента
Акції: Дата реєстрації випуску - 19.07.2010, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

551/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку, код - UA4000013635, тип цінного паперу - Акція проста бездокументарна іменна, форма 
існування - бездокументарні іменні, номінальна вартість - 4.50 грн., кількість - 1386092 шт., 
загальна номінальна вартість - 6237414.000 грн., частка у статутному капіталі 100.0%. Цінні 
папери розміщені повністю. Акції не включені до лістингу жодної фондової біржи.

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

У 2010 році відбулася зміна реєстратора. 
07.06.2010 р. на позачергових загальних зборах емітента було прийнято рішення про:
переведення випуску іменних акцій ПАТ «ЮГцемент» з документарної форми існування в 

бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску);
припинення дiї договору на ведення реєстру № 9/ЕМ вiд 14.07.2009 р., укладеного з реє-

стратором ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 23618145);
обрання зберігачем ПАТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166). Договір на відкриття рахунків 

у цінних паперах власникам цінних паперів № ДЕМ- 22 укладено 26.08.2010 р. Акт прийому-
передачі документів системи реєстру власників іменних цінних паперів складено 09.09.2010 р.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних 

зборів*
чергові позачергові

X
Дата проведення 26.02.2013
Кворум зборів** 99.173
Опис Згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 

17.09.2008 р. № 514-VI (з наступними змiнами та доповненнями) Наглядо-
вою Радою Товариства 10 сiчня 2013 року було прийнято рiшення про про-
ведення 26 лютого 2013 року рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «ЮГцемент».
Мiсце проведення: Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Оль-
шанське, вул. Промислова, буд. 9, в примiщеннi кабiнету з охорони працi. 
На розгляд та голосування чергових загальних зборiв акцiонерiв були 
винесенi наступнi питання (Порядок денний): 
1. Про обрання лiчильної комiсiї. 
2. Про затвердження рiчного звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. 
3. Про затвердження рiчного звiту Виконавчого органу Товариства за 2012 рiк. 
4. Про затвердження рiчного звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. 
5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, 
звiту Виконавчого органу та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
6. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк. 
7. Про порядок розподiлу прибутку i збиткiв, отриманих Товариством у  
2012 роцi. 8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 
9. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства та затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру 
їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради вiд iменi Товариства. 
10. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї То-
вариства. 11. Про обрання нових членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та 
затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
ними, встановлення розмiру їх винагороди, а також обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з обраними 
членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства. 
12. Про внесення змiн до Статуту та затвердження нової редакцiї Статуту 
Товариства. 
Результати голосування з питання 1 Порядку денного: « Про обрання 
лiчильної комiсiї »: «ЗА» - 1 374 629 голосiв, що становить 100 % голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, що 
становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що бе-
руть участь у Загальних зборах. ВИРIШИЛИ: Обрати до складу лiчильної 
комiсiї наступних осiб: • Бєлу Iрину Олександрiвну; • Решетнiкову Iрину 
Василiвну; • Ткаченко Ольгу Миколаївну. 
Результати голосування з питання 2 Порядку денного: «Про затвердження 
рiчного звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк»: «ЗА» - 1 374 629 
голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у За-
гальних зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, 
що беруть участь у Загальних зборах; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що ста-
новить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. 
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2012 рiк. 
Результати голосування з питання 3 Порядку денного: «Про затвердження 
рiчного звiту Виконавчого органу Товариства за 2012 рiк»: «ЗА» - 1 374 629 
голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у За-
гальних зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, 
що беруть участь у Загальних зборах; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що ста-
новить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. 
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2012 рiк. 
Результати голосування з питання 4 Порядку денного: «Про затвердження 
рiчного звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк»: «ЗА» - 1 374 629 
голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у За-
гальних зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, 
що беруть участь у Загальних зборах; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що ста-
новить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. 
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. 
Результати голосування з питання 5 Порядку денного: «Про прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Виконавчого органу та 
звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства»: «ЗА» - 1 374 629 голосiв, що становить 
100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; «ПРОТИ» -  
0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних 
зборах; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у Загальних зборах. ВИРIШИЛИ: Рiчнi звiти Наглядової ради, 
Виконавчого органу – Ради директорiв та Ревiзiйної комiсiї Товариства прий-
няти до вiдома та визнати роботу Наглядової ради, Виконавчого органу – Ради 
директорiв та Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2012 роцi задовiльною. 
Результати голосування з питання 6 Порядку денного: «Про затвердження 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк»: «ЗА» - 1 374 629 голосiв, 
що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних збо-
рах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у Загальних зборах; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % 
голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. ВИРIШИЛИ: За-
твердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк. 
Результати голосування з питання 7 Порядку денного: «Про порядок 
розподiлу прибутку i збиткiв, отриманих Товариством у 2012 роцi»: «ЗА» -  
1 374 629 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у Загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв
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акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що 
становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах.  
ВИРIШИЛИ: Отриманий Товариством в 2012 роцi прибуток в сумi 31 351 000 грн. 
не розподiляти та залишити його в розпорядженнi Товариства для продовження 
модернiзацiї виробництва та реалiзацiї iнвестицiйних проектiв. Результати голо-
сування з питання 8 Порядку денного: «Про припинення повноважень членiв 
Наглядової ради Товариства»: «ЗА» - 1 374 629 голосiв, що становить 100 % 
голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, 
що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у Загальних зборах. ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження наступних 
членiв Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент»: - громадянина Нiмеччини Лозе 
Крiстiана Петера Отто (Lose Christian Peter Otto); - громадянина Iталiї Зелано Па-
оло (Zelano Paolo); - громадянина Нiмеччини Зоннабенда Волкера (Sonnabend 
Volker); - громадянина Нiмеччини Шульца Норберта (Schultz Norbert); - громадя-
нина Нiмеччини Каша Карла Хейнца Паула Рiчарда (Kasch Karl Heinz Paul Richard).  
Результати голосування з питання 9 Порядку денного: “Про обрання членiв На-
глядової Ради Товариства та затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 
що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, а також об-
рання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з 
членами Наглядової Ради вiд iменi Товариства”. Результати голосування окремо 
за кожного кандидата, обраних до складу Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент» (ку-
мулятивне голосування): Д-р Лозе Крiстiан Петер Отто «ЗА» - 1 374 629 голосiв, 
що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; 
Зелано Паоло «ЗА» - 1 374 629 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, 
що беруть участь у Загальних зборах; Зоннабенд Фолькер «ЗА» - 1 374 629 
голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних 
зборах; Шульц Норберт «ЗА» - 1 374 629 голосiв, що становить 100 % голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; Каш Карл Хейнц Паул Рiчард 
«ЗА» - 1 374 629 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у Загальних зборах; Результати голосування за затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру 
їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради вiд iменi ПАТ «ЮГце-
мент»: «ЗА» - 1 374 629 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що бе-
руть участь у Загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що 
становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. 
ВИРIШИЛИ: Обрати до складу Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент» 5 (п’ять) на-
ступних членiв: - Д-р Лозе Крiстiан Петер Отто – Голова Наглядової ради; - Зелано 
Паоло – Заступник Голови Наглядової ради; - Зоннабенд Фолькер – Член На-
глядової ради; - Шульц Норберт – Член Наглядової ради; - Каш Карл Хейнц Паул 
Рiчард – Член Наглядової ради. Затвердити умови цивiльно-правового договору, 
що укладатиметься з членами Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент», в редакцiї, що 
додається до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв. Не сплачувати членам На-
глядової Ради ПАТ «ЮГцемент» будь-яку винагороду за здiйснення ними повно-
важень членiв Наглядової Ради ПАТ «ЮГцемент». Уповноважити Голову Загаль-
них зборiв акцiонерiв пiдписати цивiльно-правовi договори з обраними членами 
Наглядової Ради вiд iменi ПАТ «ЮГцемент». Результати голосування з питання 10 
Порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства»: «ЗА» - 1 374 629 голосiв, що становить 100 % голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, що стано-
вить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; «УТРИМА-
ЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у За-
гальних зборах. ВИРIШИЛИ: Достроково припинити повноваження наступних 
членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЮГцемент»: - Хрущ Iрина Iгорiвна, Голова Ревiзiйної 
комiсiї; - Троян Миколу Миколайовича, Член Ревiзiйної комiсiї; - Андрющенко 
Вiктора Пантелiйовича, Член Ревiзiйної комiсiї. Результати голосування з питання 
11 Порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства»: Результати голосування окремо за кожного кандидата, об-
раних до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЮГцемент» (кумулятивне голосування): 
Андрющенко Вiктор Пантелiйович «ЗА» - 1 374 629 голосiв, що становить 100 % 
голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; Троян Галина Петрiвна 
«ЗА» - 1 374 629 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у Загальних зборах; Янiшевська Юлiя Сергiївна «ЗА» - 1 374 629 голосiв, 
що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; 
Результати голосування за затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, а також обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з члена-
ми Ревiзiйної комiсiї вiд iменi ПАТ «ЮГцемент»: «ЗА» - 1 374 629 голосiв, що 
становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; «ПРО-
ТИ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загаль-
них зборах; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що 
беруть участь у Загальних зборах. ВИРIШИЛИ: До складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
«ЮГцемент», яка складається з 3 (трьох) членiв, обрати наступних кандидатiв: • 
Андрющенко Вiктор Пантелiйович, Член Ревiзiйної комiсiї (Голова); • Троян Гали-
на Петрiвна, Член Ревiзiйної комiсiї: • Янiшевська Юлiя Сергiївна, Член Ревiзiйної 
комiсiї: Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з 
членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЮГцемент», в редакцiї, що додається до прото-
колу Загальних зборiв акцiонерiв. Не сплачувати членам Ревiзiйноїкомiсiї ПАТ 
«ЮГцемент» будь-яку винагороду за здiйснення ними повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЮГцемент». Уповноважити Голову Загальних зборiв 
акцiонерiв пiдписати цивiльно-правовi договори з обраними членами Ревiзiйної 
комiсiї вiд iменi ПАТ «ЮГцемент». Результати голосування з питання 12 По-
рядку денного: «Про внесення змiн до Статуту та затвердження нової редакцiї 
Статуту Товариства»: «ЗА» - 1 374 629 голосiв, що становить 100 % голосiв 
акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, що

становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах; «УТРИ-
МАЛИСЬ» - 0 голосiв, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у 
Загальних зборах. ВИРIШИЛИ: Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства та 
доручити Головi Загальних зборiв акцiонерiв разом iз Секретарем Загальних 
зборiв акцiонерiв пiдписати Статут Товариства, викладений в новiй редакцiї. 

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 привілейованими 

акціями
Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

- - - -

Дата виплати дивідендів - - - -
Опис За результатами 2012 року Товариство отримало прибуток в сумi 31 

351 тис. грн. Акцiонерами прийнято рiшення не розподiляти та зали-
шити його в розпорядженнi Товариства для продовження модернiзацiї 
виробництва та реалiзацiї iнвестицiйних проектiв. (Протокол рiчних за-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮГцемент» № 23 вiд 26.02.2013 р.).

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторську перевірку емітента здійснювала аудиторська фірма - Приватне акціонерне то-

вариство (ПрАТ) «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» (код ЄДРПОУ 25642478), яка 
розташована за адресою: Україна, 01033, м.Київ, вул.Жилянська, 48-50А, тел. 044 490-90-00, 
факс 044 490-90-01. 

Сертифікат аудитора серії А № 004313 Аудиторської палати України, виданий 19 липня 
2000 року згідно з рішенням Аудиторської палати України № 93 та подовжений 23 квітня  
2009 року згідно з рішенням Аудиторської палати України № 201/2 до 19 липня 2014 року.

Звіт незалежних аудиторів
Акціонерам та Раді директорів Публічного акціонерного товариства «ЮГцемент»:
Ми провели аудит фінансової звітності, яка додається, Публічного акціонерного товариства 

(«ПАТ») «ЮГцемент» (надалі – «Компанія»), яка складається із звітів про фінансовий стан ста-
ном на 31 грудня 2012 та 2011 років і 1 січня 2011 року та відповідних звітів про сукупні доходи, 
зміни у власному капіталі та рух грошових коштів за роки, які закінчилися 31 грудня 2012 та  
2011 років, а також основних принципів облікової політики та інших пояснювальних приміток.

Відповідальність керівництва за фінансову звітність
Керівництво відповідає за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності у відпо-

відності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також за створення такої системи вну-
трішнього контролю, яка, на думку керівництва, є необхідною для підготовки фінансової звітності, 
яка не містить суттєвих викривлень у результаті фінансових зловживань або помилок.

Відповідальність аудиторів 
Ми відповідаємо за надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі проведено-

го нами аудиту. Ми провели аудит згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти 
вимагають обов’язкового виконання вимог професійної етики, а також планування та прове-
дення аудиту з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не 
містить суттєвих викривлень.

Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказів, які підтверджу-
ють суми та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур базується на професій-
ному судженні аудиторів, включаючи оцінку ризиків щодо суттєвих викривлень фінансової звіт-
ності у результаті фінансових зловживань або помилок. Оцінка таких ризиків включає огляд 
системи внутрішнього контролю над підготовкою та достовірним поданням фінансової звітності 
Компанією з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають цим обставинам, а не з ме-
тою надання висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії. Аудит вклю-
чає також оцінку доречності використання облікової політики та обґрунтованості облікових оцінок, 
зроблених керівництвом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази забезпечують достатню та обґрунто-
вану основу для надання нашого аудиторського висновку.

Аудиторський висновок
На нашу думку, дана фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 

фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2012 та 2011 років і 1 січня 2011 року, а також 
фінансові результати її діяльності та рух грошових коштів за роки, які закінчилися 31 грудня 
2012 та 2011 років, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

22 лютого 2013 року
Заступник Генерального директора Володимир Вахт
Сертифікат аудитора Серія А № 004313
Аудиторської палати України, виданий 19 липня 2000 року згідно з рішенням  
Аудиторської палати України № 93 та подовжений 23 квітня 2009 року згідно з рішенням
Аудиторської палати України № 201/2 до 19 липня 2014 року   
ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані»
вул. Жилянська, 48-50А, м. Київ, 01033, Україна
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 (www.stockmarket.gov.ua.) 

розміщений 19.04.2013 року.
Повний текст річної інформації опублікований в мережі Інтернет на сторінці http://smida.

gov.ua/db/participant/00293031, 19.04.2013 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 Петренко ф.М.

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. ______2013 (дата)
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕДЛАБОРТЕХНIКА»

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 65003, Одеська, м. Одеса, вул. Церковна, 19
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14309451
1.5. Міжміський код та телефон: (0482) 7331303
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія АОО №265982, 

номер запису 1 556 120 0000 01697
1.7. Дата державної реєстрації: 30.09.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: www.mlt.pjsc.od.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 12621,00 12836,00
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11279,00 11350,00
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 84,00 242,00
Сумарна дебіторська заборгованість 677,00 589,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 165,00 169,00
Власний капітал 11272,00 12279,00
Статутний капітал 405,00 405,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -35,00 -35,00
Довгострокові зобов’язання 1,00 1,00
Поточні зобов’язання 1348,00 556,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,003730 -0,003378
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-0,003730 -0,003378

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 270000,00 270000,00
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

Вартість чистих активів 11272,00 12279,00

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Правлiння, Наглядова рада, Ревiзiйна 

комiсiя.
Посадові особи: Голова Наглядової ради Гулла Олександр Володимирович. Член На-

глядової ради Ляшенко Олена Вікторівна. Член Наглядової ради Прохожай Світлана Ста-
ніславівна. Голова Правлiння Мазманян Роман. Член Правлiння Валевський Олександр 
Михайлович. Член Правління — перший заступник голови Правління Сільченко Борис 
Вікторович. Головний бухгалтер Iванова Алiна Миколаївна. Голова ревiзiйної комiсiї Весе-
лова Надiя Сергiiвна. Член ревiзiйної комiсiї Писарева Галина Іванівна. Член ревiзiйної 
комiсiї Пундєва Тетяна Іванівна.

Засновники емітента: Акціонери фізичні особи (1110 осіб), які є власниками 
98,829300% акцій емітента згідно з реєстром власників іменних цінних паперів. Акціоне-
ри юридичні особи: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ДОВIРЧЕ ТОВА-
РИСТВО «АПК IНВЕСТ». Код за ЄДРПОУ: 20865239. Місцезнаходження: 36529, Миколаїв-
ська, д/в, м. Миколаїв, вул. Фрунзе , б.46. 1,170700%. 

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції. Дата реєстрації випуску: 29.10.2010. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 

79/15/1/10. Найменування органу, що зареєстрував випуск: Одеське територiальне 
управлiння ДКЦПФР. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000102438. Тип цінного 
папера: Іменні прості. Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні. Но-
мінальна вартість (грн.): 1,50. Кількість акцій (штук): 270000. Загальна номінальна вар-
тість (грн.): 405000,00. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,00. Торговля 
цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Лiстинг/
делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. У звiтнотму перiодi 

додаткової емісії, розміщення, дострокового погашення акцій небуло. Процентні обліга-
ції, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації, інші цінні папери (випуск яких 
підлягає реєстрації), іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, похідні 
цінні папери емітентом не випускались. Викуп власних акцій протягом звітного періоду не 
здійснювався.. 
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
Змiна особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй 

системi України, у звiтному роцi не вiдбувалася.
6. Інформація про загальні збори

Загальні збори непроведенні бо не мали мінімально необхідного кворуму. Вид за-
гальних зборів: чергові. Дата проведення: 27.04.2012. Кворум зборів (%): 9,876. Пропо-
зиції до переліку питань порядку денного не подавались. Проведення загальних зборів 
ініціювала наглядова рада товариства. Питання порядку денного не розглядались та за 
ними рішення не приймались. Загальні збори не відбулися. Позачергових зборів небуло. 

7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплату дивідендів не 

приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДІТ », свідоцтво аудиторської 
палати України о внесенні у реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0223 від 26.01.2001, 
дійсне до 26.01.2016, свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0276, ви-
дане рішенням аудиторської палати України від 27.09.2012 № 257/4. Місцезнаходження: 
Україна, 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 8, тел. (0482) 37-14-35, 724-89-25. Дата и 
номер договору на проведення аудиту: № 18 від 04.03.2013. Проведено аудит фінансової 
звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДЛАБОРТЕХНІКА», що складена 
відповідно до облікових політик що базуються на вимогах МСФЗ станом на 
31.12.2012 року.

Висновок. Умовно-позитивна думка. На нашу думку, попередня фінансова звітність 
станом на 31.12.2012 та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих 
аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в при-
мітці Товариства, 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 фі-
нансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013.

На нашу думку, вимоги статті 155 Цивільного Кодексу України (№ 435-IV від 
16.01.2003) у відношенні того, що вартість чистих активів станом на 31.12.2012 повинна 
бути більше суми зареєстрованого статутного капіталу Товариства дотримані.

На нашу думку, інформація, що розкрита емітентом цінних паперів та подана Товари-
ством до Комісії разом з фінансовою звітністю, а саме інформація: про основні засоби 
емітента (за залишковою вартістю); про зобов’язання емітента; вартості чистих активів 
емітента не містить суттєвих невідповідностей з перевіреною нами фінансовою звітністю.

Нами встановлено, що у 2012р. Товариством не вчинялися правочини вартість понад 
1283,6 тис.грн.

Ми вважаємо, що Товариство у 2012р. достатньо вжило заходи щодо запровадження 
ефективного корпоративного управління.

На нашу думку, припущення, що існують ризики суттєвого викривлення попередньої 
фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства, можуть бути спростовані.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що 
попередня фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 

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

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
22.04.2013, додатково інформація розміщена 22.04.2013 на сторінці www.mlt.pjsc.od.ua

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

знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова Правлiння, Мазманян Роман,  22.04.2013

ПУБЛІЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «МЕДЛАБОРтЕХнIКА»

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«тЕПЛОЕЛЕКтРОцЕнтРАЛЬ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧнА ІнфОРМАцІЯ ЗА 2012р
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 «тЕ
ПЛОЕЛЕКтРОцЕнтРАЛЬ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 31884200

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію: www.tets.interpipe.biz

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«АВтОАЛЬЯнС — ХХI СтОРIЧЧЯ»

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 «Авто-
альянс — ХХI сторiччя»

2. Код за ЄДРПОУ емітента — 31282328

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію — http://avtoalians21vek.ucoz.ua/load/richna_zvitnist_emitenta_za_2012_rik/1-1-0-1
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента — Публiчне акцiонерне товариство «Фастiвське швей-
не пiдприємство «Козак»

1.2. Організаційно-правова форма — Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента — Україна Київська обл. Фастiвський р-н 08500 м. Фастiв 

вул. Iнтернацiональна, 6
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 00309387
1.5. Міжміський код та телефон — (04565)62598
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента — АОО №475714
1.7. Дата державної реєстрації — 28.03.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації — Kozakfastov@emitent.net.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента

(тис.грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 3523 3930
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2401 2529
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 117 191
Сумарна дебіторська заборгованість 437 748
Грошові кошти та їх еквіваленти 102 2
Власний капітал 2887 3385
Статутний капітал 142 142
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1098 -600
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 636 545
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -3,8791 -2,1197
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -3,8791 -2,1197
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 283052 283052
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 2887 3385

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

дових осіб та його засновників.
Органами управління емітента є :
Загальні збори акціонерів;
Наглядова Рада;
Директор;
Ревізійна комісія.
Посадові особи емітента: член наглядової ради — Ахрамєєв Павло Олександрович; член 

наглядової ради — Струлєв Олексій Олексійович; голова наглядової ради — Огаренко Ганна 
Олегiвна; Голова Ревізійної комісії — Лiщинська Валентина Володимирiвна; член Ревізійної ко-
місії- Асланян Армен Альбертович; член Ревізійної комісії –Ковбаса Олексій Петрович; головний 
бухгалтер — Журавель Людмила Володимирiвна; директор — Прус Володимир Петрович.

Засновники емітента: Засновниками емітента були працівники підприємства, члени їх 
родин та пенсіонери, які раніше працювали на підприємстві.

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).
1. Акції. Форма випуску — Іменні. Тип — Іменні прості . Кількість — 283 052 шт. Ліс-

тинг — Акції ПАТ «ФШП «Козак» з 13 березня 2013 р. включені до біржевого списку Східно-
Європейської фондової біржи ( код ЄДРПОУ 35524548; ліцензія ДКЦПФР на професійну ді-
яльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ № 581397 від 21.06.2011 р.) і 
допущені до котирування за категорією позалістингових цінних паперів.

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 реєстратора. Вка-
зується найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано 
договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказується 
дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів та 
орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього рішення. Зазначається дата і номер 
розірваного та укладеного договору, дата і номер акта прийому-передачі, сторони акта 
прийому-передачі системи реєстру.

Особа, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі 
України у звітному періоді не змінювалася.

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.
19.04.2013 проведено чергові загальні збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.1. 
Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.2. 
Звіт Директора про діяльність Товариства у 2012 році. Прийняття рішення за наслідка-3. 

ми розгляду звіту Директора за 2012рік.
Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.4. 
Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2012 році. Прийняття рі-5. 

шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012рік.

Звіт Ревізійної комісії за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності 6. 
Товариства у 2012 році.

Затвердження висновків Ревізійної комісії.7. 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік, визначення порядку 8. 

розподілу прибутку (покриття збитків), строків та порядку виплати дивідендів.
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-9. 

ся товариством протягом не більш як одного року з дня проведення зборів акціонерів, визна-
чення їх характеру та гранічної вартості.

У разі, якщо загальні та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не відбу-
лись, емітент має розкрити причини.

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 виплати диві-
дендів не приймалось, про це зазначається та таблиця не заповнюються.

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. 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Взв’язку з тим, що емiтентом у звiтному роцi був отриманий збиток i 

керуючись Статутом (п. 6.4), який обумовлює виплату дивiдендiв з 
чистого або нерозподiленого прибутку, на Загальних зборах було 
прийнято рiшення про неможливiсть виплати дивiдендiв. Тому 
девiденди за звiтний перiод не нараховувались та не виплачувались. 

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

перевірку емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудиторської фірми).
Аудиторську перевірку провів аудитор Семененко Петро Федорович (сертифікат аудито-

ра серія А№000208, виданий Аудиторською Палатою 17.02.1994р. на підставі Рішення АПУ 
№ 261/2 від 29.11.2012року термін чинності сертифікату продовжено до 17.02.2018р., свідо-
цтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №1896 від 26.01.2001р., видане 
відповідно Рішення АПУ № 98, Рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010р. 
№221/3 термін дії Свідоцтва продовжено до 04.11.2015р., Свідоцтво НКЦПФР АБ 000881 
№971 від 05.03.2009р. про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку 
цінних паперів продовжено до 04.11.2015р.). На основі договору № 5 від 31 січня 2013р. про-
ведено аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ФАСТІВСЬКЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЗАК» (далі — «Товариство») за період ді-
яльності з 01 січня 2012р. по 31 грудня 2012р. з метою визначення достовірності звітності, 
обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та фінансовому стану Товариства 
станом на 31 грудня 2012р.

Аудиторська перевірка проводилась з 31.01.2013р. по 14.03.2013р.
Висновок аудитора про перевірку фінансової звітності.
Аудиторська перевірка проведена згідно з Міжнародними стандартами аудиту (№700, 

701,705,706, 720, 800 і інших). Аудиторська перевірка планувалась і здійснена, щоб одержати 
обгрунтовану впевненість в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудитор-
ська перевірка оцінювала застосування принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових 
оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання надання звітів у цілому.

Аудитор вважає, що зібраної під час перевірки інформації достатньо для підтвердження 
правильності та адекватності визначення власного капіталу, його структури та призначення, 
реальності розміру зобов’язань у фінансовій звітності, підтвердження факту інвентаризації 
зобов’язань за звітний період, відповідності даних фінансової звітності даним обліку та від-
повідності даних окремих форм звітності один одному.

Перевірка надає обгрунтовану підставу для висловлення думки:
-фінансові звіти справедливо й достовірно відображають фінансовий стан Товариства ста-

ном на 31 грудня 2012р. та результат діяльності і рух грошових коштів, за рік що закінчився.
-Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало контрактні угоди щодо дотримання прин-

ципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, станом на 31 грудня 2012р.
Аудитор підтверджує реальність та відповідність статей балансу з валютою балансу 

3523 т.грн., достовірність і відповідність форм фінансової звітності одна одній. Фінансові 
звіти справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з визначеною концепту-
альною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства.

Аудитор висловив безумовно-позитивну думку щодо фінансових звітів, на підставі яких 
складено узагальнені фінансові звіти.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної ін-
формації в мережі Інтернет.

Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі 
даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів — 26.04.2013.

Річна інформація опублікована на сторінці Kozakfastov@emitent.net.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. Директор Прус В. П.

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

(дата)

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «фАСтIВСЬКЕ шВЕйнЕ ПIДПРиЄМСтВО «КОЗАК»
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Річна інформація емітента 
ПУБЛІЧнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА «УКРАЇнСЬКий КОМУнАЛЬний БАнК» за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ 

КОМУНАЛЬНИЙ БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 91055, -, Луганська обл., Ленінський р-н., м. Луганськ, 

вул. Шевченка В.В., буд. 18 А
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24191588
1.5. Міжміський код та телефон емітента:  (0642) 590-794
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АО1 № 749463
1.7. Дата державної реєстрації: 10.08.1993
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 
http://abucb.com/ukr/o_banke/otchetnost_banka/godovye_finansovye_otchety.html

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності Банка (тис. грн.)
найменування статті період

звітний попередній
Усього активів 610007 525148
Грошові кошти та їх еквіваленти 183061 140213
Кошти в інших банках 15684 797
Кредити та заборгованість клієнтів 292525 286 556
Усього зобов’язань 459495 375835
Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 443256 358133
Усього власного капіталу та частка меншості 150 512 149 313
Статутний капітал 105800 105800
Чистий прибуток/(збиток) 17 15
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0 0

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників:
Інформація про органи управління емітента: Інформація не зазначена, тому що ПАТ «УКР-

КОМУНБАНК» є акціонерним товариством.
Інформація про посадових осіб емітента:
Голова Спостережної Ради — Куренна Тетяна Олексiївна (код 085656);
Член Спостережної Ради — Перевьортов Андрiй Павлович (код 936067);
Член Спостережної Ради — Бондаренко Андрiй Васильович (код 465307);
Голова Ревiзiйної комiсiї — Михайлова Iрина Миколаївна (код 206542);
Голова Правлiння — Член Правлiння — Ганжина Наталiя Миколаївна (код 622587);
Заступник Голови Правлiння — Член Правлiння — Жутаєв Iгор Iгорович (код 185717);
Заступник Голови Правлiння — Член Правлiння — Якунiна Наталiя Павлiвна (код 

752813);
Заступник Голови Правлiння — Член Правлiння — Єфремов Валерiй Юрiйович (код 

842149);
Заступник Голови Правлiння — Член Правлiння — Волохович Дмитро Володимирович 

(код 717149);
Головний бухгалтер — Футорна Катерина Володимирiвна (код 631859);
Інформація про засновників емітента:
Юридичні особи:
ТОВ «Сокiл» (код за ЕДРПОУ 13381624) — 7.536000000000 %
ТОВ «Фiрма «МегаЛтд» (код за ЕДРПОУ 13379343) — 7.349000000000 %
ЗАТ «Даймон» (код за ЕДРПОУ 21767579) — 33.697000000000 %
АСК «Оранта-Лугань» (код за ЕДРПОУ 02305867) — 1.237000000000 %
ДКП «Управлiння будинками» (код за ЕДРПОУ 13396175) — 14.454000000000 %
СП з iспанським iнвесторм «Iнтерсплав» (код за ЕДРПОУ 05827201) — 1.559000000000 %
ХК «Луганськтепловоз» (код за ЕДРПОУ 05763797) — 1.551000000000 %
ВАТ «Лисичанськнафтопродукт» (код за ЕДРПОУ 03484062) — 1.551000000000 %
Страхове акцiонерне товариство «Саламандра-Схiд» (код за ЕДРПОУ 21819939) — 

26.812000000000 %
ЗАТ «Луганський енергетичний альянс» (код за ЕДРПОУ 24845050) — 4.254000000000 %
Усього — 100.000000000000 % 

4. Інформація про цінні папери емітента:
Акції:
Дата реєстрації випуску — 20.05.2011, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 

264/1/11, орган, що зареєстрував випуск — Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку, код — UA4000121842, тип цінного паперу — акція, форма існування — Бездокумен-
тарні іменні, номінальна вартість — 1.000 грн., кількість — 1499999 шт., загальна номінальна 
вартість — 1499999.000 грн., частка у статутному капіталі 1.417800000000 %

Дата реєстрації випуску — 01.11.2011, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 
505/1/11, орган, що зареєстрував випуск — Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондово-
го ринку, код — UA4000121792, тип цінного паперу — акція, форма існування — Бездокумен-
тарні іменні, номінальна вартість — 1.000 грн., кількість — 104300001 шт., загальна 
номінальна вартість — 104300001.000 грн., частка у статутному капіталі 98.582200000000 %

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

За 2012 рік не було зміни особи, що веде облік прав власності на цінні папери ПАТ «УКР-
КОМУНБАНК» у депозитарній системі. 

6. Інформація про загальні збори:
1 Вид загальних 

зборів
чергові позачергові

X
Дата проведення 10.04.2012

Кворум зборів 
(%)

78.061600000000

Питання порядку 
денного:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту роботи за-
гальних зборiв акцiонерiв. 
2. Звiт Правлiння ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2011 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПАТ «УКРКОМУНБАНК» 
за 2011 рiк. 
3. Звiт Спостережної ради ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2011 рiк та при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради 
ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 2011 рiк. 
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за резуль-
татами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «УКРКОМУН-
БАНК» за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за результатами 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «УКРКОМУНБАНК» 
за 2011 рiк щодо їх затвердження. 
5. Звiт та висновки зовнiшнього аудитора ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за ре-
зультатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «УКРКО-
МУНБАНК» за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
цього звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора ПАТ «УКРКОМУНБАНК», в 
тому числi затвердження необхiдних заходiв за результатами їх розгляду. 
6. Затвердження рiчного звiту ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за результатами 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 
2011 рiк. 
7. Розгляд питання про розподiл прибутку ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 
2011 рiк.
8. Основнi напрямки дiяльностi Банку на 2012 рiк та їх затвердження. 
9. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Банку. 
10. Про змiни у складi Спостережної ради Банку. 
11. Про змiни у складi Ревiзiйної комiсiї Банку. 
Слухали по-першому питанню: Голову Зборiв — Голову Правлiння Банку 
Ганжину Н.М. 
Вирiшили: Для пiдрахунку голосiв пiд час голосування на Загальних збо-
рах акцiонерiв обрати лiчильну комiсiю у складi: — Дюкарева Н.А. — 
голова лiчильної комiсiї; — Стовпец О.О. — секретар лiчильної комiсiї; — 
Сенюрiн В.Л. — член лiчильної комiсiї. Затвердити запропонований 
регламент роботи загальних зборiв: — доповiдi — до 20 хвилин; — ви-
ступи — до 5 хвилин; — голосування проводити з використанням 
бюлетенiв для голосування, одна проста iменна акцiя Банку надає 
акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання. 
Слухали по-другому питанню: Голову Зборiв — Голову Правлiння Банку 
Ганжину Н.М.
Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння за 2011 рiк. 
Слухали по-третьому питанню: Члена Спостережної ради Бондарен-
ко А.В. 
Вирiшили: Затвердити звiт Спостережної ради за 2011 рiк.
Слухали по-четвертому питанню: Члена Ревiзiйної комiсiї Радiонову Г.А.
Вирiшили: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за 
результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi затвердити. 
Слухали по п'ятому питанню: Головного бухгалтера Банку Футорну К.В. 
Вирiшили: Звiт та висновки зовнiшнього аудитора ПАТ «УКРКОМУН-
БАНК» за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi 
затвердити. 
Слухали по-шостому питанню: Головного бухгалтера Банку Футорну К.В. 
Вирiшили: Рiчний звiт ПАТ «УКРКОМУНБАНК» за результатами 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «УКРКОМУНБАНК» у 2011 роцi 
затвердити.
Слухали по-сьомому питанню: Головного бухгалтера Банку 
Футорну К.В. 
Вирiшили:- Направити 5 % прибутку Банку до резервного фонду Бан-
ку; — здiйснити виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку у 
розмiрi, який передбачено Статутом Банку; — направити кошти, якi за-
лишилися пiсля вiдрахувань до резервного фонду та сплати дивiдендiв 
за привiлейованими акцiями до загальних резервiв Банку. 
Слухали по-восьмому питанню: Голову Зборiв — Голову Правлiння Бан-
ку Ганжину Н.М. 
Вирiшили: Основнi напрямки дiяльностi Банку на 2012 рiк затвердити. 
Слухали по-дев'ятому питанню: Секретаря Зборiв — Заступника Голови 
Правлiння Банку Волоховича Д.В.
Вирiшили:Вирiшення питання щодо внесення змiн до Статуту Банку роз-
глянути на наступних зборах акцiонерiв. 
Слухали по-десятому питанню: Голову Зборiв — Голову Правлiння Банку 
Ганжину Н.М. 
Вирiшили: Залишити склад Спостережної ради Банку без змiн. 
Слухали по-одиннадцятому питанню: Голову Зборiв — Голову Правлiння 
Банку Ганжину Н.М. Вирiшили: Залишити склад Ревiзiйної комiсiї Банку 
без змiн. 
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв — Спостережна рада.

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. 0 0 0 150.000

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «УКРАЇнСЬКий КОМУнАЛЬний БАнК»
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Нараховано дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 150.000

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 150.000

Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів

25.06.2012

Дата виплати дивідендів 26.06.2012

Опис  У звiтному перiодi дивiденди ще не нараховувалися та не виплачувалися за 
привiлейованими iменними акцiями Банку.

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

перевірку емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудиторської фірми). 
Зовнiшнiй аудитор ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА» УКРВОСТОКАУДИТ» надає емiтенту 

аудиторськi послуги з 2012 року (Свiдоцтво АПУ про включення до реєстру аудиторських фiрм 
та аудиторiв № 0025 вiд 26 сiчня 2001 року. Свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи контро-
лю якостi № 0032 вiд 29 квiтня 2010 року. Сертифiкат серiї А № 000039, виданий рiшенням 
Аудиторської палати України № 61 вiд 18.12.1997 року, дiю сертифiкату продовжено рiшенням 
Аудиторської палати до 31.10.2017 року, сертифiкат серiї Б № 000066, виданий рiшенням  
Аудиторської палати України № 186/1вiд 31.01.2008 року, дiю сертифiкату до 31.01.2018 року.) 
Дата і номер договору на проведення аудиту: № 1/2012 від 24.09.2012 року. 

Аудиторська думка (немодифiкована думка). 
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних 

стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, що прийнятi як Нацiональнi 
стан¬дарти аудиту, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надан-
ня звiту щодо фiнансової звiтностi» та нормативно-правових актiв Нацiонального банку Укра-
їни, в тому числi «Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi 

банкiв України», затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 
24.10.2011 року № 373.

Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання 
iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ, якi вимагають правдивого розкриття i по-
дання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, 
порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 
фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ 
БАНК» станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, 
що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Бухгалтерський облiк Банку адекватно вiдображає iнформацiю про банкiвськi операцiї, до 
яких вiдносять розрахунковi, кредитнi, депозитнi та iншi, i з яких складається господарська 
дiяльнiсть Банку, що дає змогу користувачам одержувати данi, потрiбнi для аналiзу й 
оцiнювання стану та ефективностi дiяльностi Банку.

Не висловлюючи умовно-позитивну думку, ми звертаємо увагу на пiдвищенi в Банку кре-
дитний ризик та ризик лiквiдностi.

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
23.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується  
http://abucb.com/ukr/o_banke/otchetnost_banka/godovye_finansovye_otchety.html, 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.  Заступник Голови 
Правління  

  _________________  
(підпис)

Волохович Дмитро Володимирович

  М. П.  23.04.2013

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Державне публічне акціонерне товариство «Націо-
нальна акціонерна компанія «Украгролізинг».

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
1.3. Місцезнаходження емітента: 01601, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, 16 а. 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30401456.
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (044) 254-30-10.
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААВ № 788108 (випис-

ка із ЄДР).
1.7. Дата державної реєстрації: 13.05.1999 р.
1.8. Адреса сторін в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.ukragroleasing.com.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1159203 1772493
Основні засоби (за залишковою вартістю) 37322 37525
Довгострокові фінансові інвестиції 65963 92500
Запаси 810 965
Сумарна дебіторська заборгованість 225257 675112
Грошові кошти та їх еквіваленти 18283 45635
Власний капітал 600275 1035912
Статутний капітал 1170419 828837
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -570264 -54637
Довгострокові зобов’язання 156128 235833
Поточні зобов’язання 402800 232302
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.00181 0.00038
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.00181 0.00038
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 9160346 8288372
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 600275 1035912

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління емітента є: загальні збори акціонерів (функції виконує Кабінет 

Міністрів України), наглядова рада, правління, ревізійна комісія.
Інформація про посадових осіб емітента: голова правління — Шпак Микола Васильо-

вич; перший заступник голови правління — Ціп Євген Іванович; заступник голови правлін-
ня — Семикопний Тарас Леонідович; заступник голови правління — Равлюк Віталій Васи-
льович; заступник голови правління — Нещотний Олександр Олександрович; член 
правління — Дергалюк Людмила Степанівна; член правління — Пальонко Віталій Іванович; 
член наглядової ради — Сиротін Володимир Геннадійович; член наглядової ради — Вой-
тюк Сергій Дмитрович; член наглядової ради — Данилишин Анатолій Антонович; член на-
глядової ради — Островський Віктор Олександрович; член наглядової ради — Сень Олек-
сандр Васильович; член наглядової ради — Штутман Павло Леонідович; член наглядової 
ради — Яковлєв Юрій Віталійович; член ревізійної комісії — Ведмідь Ігор Анатолійович; 
член ревізійної комісії — Гринько Павло Васильович; член ревізійної комісії — Морозова 
Зінаїда Василівна; головний бухгалтер — Полонець Наталія Григорівна. Повноваження по-
садових осіб визначаються Статутом товариства та чинним законодавством.

Інформація про засновників емітента: Держава в особі Кабінету Міністрів України (код 
за ЄДРПОУ 00000001) — 100,00 %. Усього — 100,00 %.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції: Дата реєстрації випуску — 09.10.2012; номер свідоцтва про реєстрацію випус-

ку  — 194/1/12; орган, що зареєстрував випуск — Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку; код — UA4000132633, тип цінного паперу — прості; форма існуван-
ня  — бездокументарна; номінальна вартість — 100,000 грн, кількість — 10904293 шт, 
загальна номінальна вартість — 1090429300,00 грн, частка у статутному капіталі 100,00 %. 
Протягом звітного року цiннi папери емітента на організаційно оформлених внутрішніх та 
зовнішніх ринках не розміщувались. Заяви про внесення до лістингу таких ринків не по-
давались. Фактів делістингу не було. У звітному році було здійснено додаткову емісію 
акцій.

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 не було.

6. Інформація про загальні збори
Протягом звітного періоду загальні збори не проводились. Функції загальних зборів 

виконує Кабінет Міністрів України.
7. Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім’я та по 
батькові фізичної особи

Господарське товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю, Аудиторська фiрма «УкрЗахiдАудит»

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20833340
Місцезнаходження 79011, м. Львiв, вул. Рутковича, 7 / оф. 11а
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

0541

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон, факс (0322) 225-68-70, (0322) 225-68-80
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту
Опис Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту

Висновок. 
На нашу думку, консолідована фінансова звітність Компанії, за винятком впливу пи-

тань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», 
відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Державного публічного 
акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за станом на 
31.12.2012 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазна-
чену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, в редакції, що офі-
ційно оприлюднена на веб-сайті Міністерства фінансів України.

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
24.04.2013р., річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується:  
http://www.ukragroleasing.com.ua, 24.04.2013 р.

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

знає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
10.2. Голова правління шпак Микола Васильович,  24.04.2013 р.

ДЕРЖАВнЕ ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «нАцІОнАЛЬнА АКцІОнЕРнА КОМПАнІЯ «УКРАГРОЛІЗинГ»
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 ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ЗАКРитий нЕДиВЕРСифІКОВАний КОРПОРАтиВний 

ІнВЕСтицІйний фОнД « ДинАМІЧний ДОХІД »
Інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів 

спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)  
Ат «КУА АПф «УкрСиб Ессет Менеджмент»

Інформація про корпоративний інвестиційний фонд
станом на 31.12.2012 р.

Повне найменування інвестиційного фонду   Публічне акціонерне товариство 
«Закритий недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний фонд 
« Динамічний дохід »

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35466811
Реєстраційний код за ЄДРІСІ 132909
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 16.12.2008
Територія (область)   м. Київ
Місцезнаходження  04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
Дата реєстрації випуску акцій 18.07.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №2191
Найменування органу, що зареєстрував випуск   ДКЦПФР
Форма існування   бездокументарна
Форма випуску   іменні
Спосіб розміщення випуску*  прилюдна пропозиція
Номінальна вартість акції (грн.)   1 000,00
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук) 30 000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний 
інвестиційний фонд 

Ідентифіка
ційний код 
за ЄДРПОУ 

Юридична 
особа 

відповідно 
до 

переліку** 

найменування назва, номер та серія 
документа, що підтверджує 

повноваження особи 

Місцезнахо
дження 

1 2 3 4 5 
36218084 торговець 

цінними 
паперами

ТОВ «АСТРУМ 
КАПІТАЛ»

Ліцензія серії АВ № 581402 м. Київ, 
вул. Петра 

Сагайдачного, 
будинок 11

23500277 аудитор 
(аудитор-

ська фірма)

ТОВ АФ 
«Імона-Аудит»

Свідоцтво № 0791, видано 
рішенням АПУ від 

26.01.2001 р. № 98, 
подовжено рішенням АПУ від 

30.11.2010 р., № 222/3 та 
Свідоцтво про внесення в 

реєстр аудиторських фірм, 
які можуть проводити 
аудиторські перевірки 

фінансових установ, що 
надають послуги на ринку 

цінних паперів реєстраційний 
номер № 134 від 22.02.2007 
р. (Серія АБ номер бланка № 

000119).

м. Київ, 
пр. Бажана, 26

21684818 зберігач ПАТ « ІНГ Банк 
Україна»

Ліцензія серії АВ № 493155 м. Київ, 
вул. Спась-

ка, 30-А
2296103824 незалежний 

оцінювач 
майна

Гудзь Олена 
Василівна

Сертифікат суб’єкта 
оціночної діяльності 

№8379/09 

м. Київ, 
бул.Л.Україн-

ки, 20/22
35917889 депозитарій ПрАТ «Всеу-

країнський 
депозитарій 

цінних 
паперів»

Ліцензія серії АВ № 498004 м. Київ, 
вул. Тропіні-

на, 7-Г

Інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі Інтернет на сайті за
гальнодоступної інформаційної бази даних національної комісії з цінних паперів та фондо
вого ринку про ринок цінних паперів:

Щорічна Інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів 
АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Динамічний дохід» розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 19.04.2013 року (http://stockmarket.gov.ua/db/kua/yearreports/709/show).

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ЗАКРитий нЕДиВЕРСифІКОВАний КОРПОРАтиВний 

ІнВЕСтицІйний фОнД «ПРиСКОРЕннЯ»
Інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів 

спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)  
Ат «КУА АПф «УкрСиб Ессет Менеджмент»

Інформація про корпоративний інвестиційний фонд 
станом на 31.12.2012 р.

Повне найменування інвестиційного фонду   Публічне акціонерне товариство 
«Закритий недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний 
фонд «Прискорення»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   36470441
Реєстраційний код за ЄДРІСІ   1321359
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію   10.09.2009
Територія (область)   м. Київ
Місцезнаходження  м. Київ, вул. Іллінська, 8
Дата реєстрації випуску акцій 18.07.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №2195
Найменування органу, що зареєстрував випуск   ДКЦПФР
Форма існування   бездокументарна
Форма випуску   іменні
Спосіб розміщення випуску*  прилюдна пропозиція
Номінальна вартість акції (грн.)   1 000,00
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)   50 000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний 
інвестиційний фонд 

Ідентифіка
ційний код 
за ЄДРПОУ 

Юридична 
особа 

відповідно до 
переліку** 

найменування назва, номер та серія 
документа, що 

підтверджує повнова
ження особи 

Місцезнахо
дження 

1 2 3 4 5 
09807750 торговець 

цінними 
паперами

АТ «УкрСиб-
банк»

Ліцензія серії АВ № 
507197

м. Харків, 
пр. Москов-

ський, 60
23500277 аудитор 

(аудиторська 
фірма)

ТОВ АФ 
«Імона-Аудит»

Свідоцтво № 0791, 
видане рішенням АПУ 
від 26.01.2001 р. № 98, 
подовжено рішенням 
АПУ від 30.11.2010 р., 
№  222/3 та Свідоцтво 
про внесення в реєстр 
аудиторських фірм, які 

можуть проводити 
аудиторські перевірки 

фінансових установ, що 
надають послуги на 
ринку цінних паперів 
реєстраційний номер 

№  134 від 22.02.2007 р. 
(Серія АБ номер бланка 

№ 000119).

м. Київ, 
пр. Бажана, 26

21684818 зберігач 
цінних паперів

ПАТ « ІНГ Банк 
Україна»

Ліцензія серії АВ 
№  493155

м. Київ, 
вул. Спась-

ка, 30-А
2296103824 незалежний 

оцінювач 
майна

Гудзь Олена 
Василівна

Сертифікат суб’єкта 
оціночної діяльності 

№8379/09 

м. Київ, 
бул. Л. Україн-

ки,  20/22
35917889 депозитарій ПрАТ «Всеукра-

їнський 
депозитарій 

цінних паперів»

Ліцензія серії АВ 
№  498004

м. Київ, 
вул. Тропіні-

на,  7-Г

Інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі Інтернет на сайті за
гальнодоступної інформаційної бази даних національної комісії з цінних паперів та фондо
вого ринку про ринок цінних паперів:

Щорічна Інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів 
АТ «ЗНКІФ «Прискорення» розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
19.04.2013 року (http://stockmarket.gov.ua/db/kua/yearreports/707/show)

Повідомлення
про припинення (реорганізацію) Приватного акціонерного товариства 

«Українські радіосистеми» шляхом приєднання 

до ПРиВАтнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА 
«КиЇВСтАР» 

Цим повідомляємо, що 23.04.2013 року один акціонер ПрАТ «Українські радіосистеми» 
(код ЄДРПОУ 23151188, місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6), 
який володіє 100% акцій ПрАТ «Українські радіосистеми», яким є ПрАТ «Київстар», прийняв 
рішення № 1 від 23.04.2013 року про припинення ПрАТ «Українські радіосистеми» шляхом 
приєднання до ПрАТ «Київстар» із переданням усього майна, прав і обов’язків ПрАТ «Україн-
ські радіосистеми» Приватному акціонерному товариству «Київстар» як правонаступнику.

З метою належного проведення процедури припинення ПрАТ «Українські радіосистеми» 

призначено комісію з припинення (реорганізації) ПрАТ «Українські радіосистеми». Відповідно 
до ст. 17.5. Статуту ПрАТ «Українські радіосистеми», з моменту призначення комісії з припинен-
ня до неї переходять повноваження по управлінню справами ПрАТ «Українські радіосистеми».

Для заявлення кредиторами вимог до ПрАТ «Українські радіосистеми» встановлено строк 
тривалістю в 2 (два) місяці з дати публікації повідомлення в друкованих засобах масової ін-
формації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, про при-
пинення ПрАТ «Українські радіосистеми» шляхом приєднання до ПрАТ «Київстар» (код  
ЄДРПОУ 21673832).

Вимоги від кредиторів приймаються щодня у робочий час за адресою: 03113, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 53, крім вихідних днів.

А.Г. Міліневський
Голова комісії з припинення
ПрАт «Українські радіосистеми»
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 ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ЗАКРитий нЕДиВЕРСифІКОВАний КОРПОРАтиВний 

ІнВЕСтицІйний фОнД «УКРСиБ ІнДЕКСний»
Інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів 

спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) 
 Ат «КУА АПф «УкрСиб Ессет Менеджмент»

Інформація про корпоративний інвестиційний фонд 
станом на 31.12.2012 р.

Повне найменування інвестиційного фонду   Публічне акціонерне товариство 
«Закритий недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний 
фонд «УкрСиб Індексний»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35466806
Реєстраційний код за ЄДРІСІ 132908
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 16.12.2008
Територія (область)   м. Київ
Місцезнаходження  04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
Дата реєстрації випуску акцій 18.07.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №2192
Найменування органу, що зареєстрував випуск   ДКЦПФР
Форма існування   бездокументарна
Форма випуску   іменні
Спосіб розміщення випуску*  прилюдна пропозиція
Номінальна вартість акції (грн.)   1 000,00
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук) 30 000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний 
інвестиційний 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 
36218084 торговець 

цінними 
паперами

ТОВ «АСТРУМ 
КАПІТАЛ»

Ліцензія серії АВ 
№ 581402

м. Київ, вул. Петра 
Сагайдачного, 

будинок 11
23500277 аудитор 

(аудиторська 
фірма)

ТОВ АФ 
«Імона-Аудит»

Свідоцтво № 0791, 
видано рішенням АПУ 

від 26.01.2001 р. 
№ 98, подовжено 
рішенням АПУ від 

30.11.2010 р., № 222/3 
та Свідоцтво про 

внесення в реєстр 
аудиторських фірм, 

які можуть проводити 
аудиторські перевірки 
фінансових установ, 
що надають послуги 

на ринку цінних 
паперів реєстраційний 

номер № 134 від 
22.02.2007 р. (Серія 
АБ номер бланка № 

000119).

м. Київ, 
пр. Бажана, 26

21684818 зберігач ПАТ « ІНГ Банк 
Україна»

Ліцензія серії АВ № 
493155

м. Київ, 
вул. Спаська, 30-А

2296103824 незалежний 
оцінювач майна

Гудзь Олена 
Василівна

Сертифікат суб’єкта 
оціночної діяльності 

№8379/09 

м. Київ, 
бул.Л.Україн-

ки, 20/22
35917889 депозитарій ПрАТ «Всеукра-

їнський 
депозитарій 

цінних паперів»

Ліцензія серії АВ 
№ 498004

м. Київ, 
вул. Тропініна, 7-Г

Інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі Інтернет на сайті за
гальнодоступної інформаційної бази даних національної комісії з цінних паперів та фондо
вого ринку про ринок цінних паперів:

Щорічна Інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів 
АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Індексний» розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 19.04.2013 року (http://stockmarket.gov.ua/db/kua/yearreports/708/show).

 ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ЗАКРитий нЕДиВЕРСифІКОВАний КОРПОРАтиВний 
ІнВЕСтицІйний фОнД «УКРСиБ фОнД нЕРУХОМОСтІ»
Інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів 
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) Ат «КУА АПф 

«УкрСиб Ессет Менеджмент»
Інформація про корпоративний інвестиційний фонд 

станом на 31.12.2012 р.
Повне найменування інвестиційного фонду   Публічне акціонерне товариство 

«Закритий недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний фонд 
«УкрСиб Фонд нерухомості»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34487846
Реєстраційний код за ЄДРІСІ 132449
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 16.12.2008
Територія (область)   м. Київ
Місцезнаходження  04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
Дата реєстрації випуску акцій 18.07.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №2193
Найменування органу, що зареєстрував випуск   ДКЦПФР
Форма існування   бездокументарна
Форма випуску   іменні
Спосіб розміщення випуску*  прилюдна пропозиція
Номінальна вартість акції (грн.)  5 000,00
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук) 40 000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний 
інвестиційний фонд 

Ідентифіка
ційний код 
за ЄДРПОУ 

Юридична 
особа 

відповідно до 
переліку** 

найменування назва, номер та серія 
документа, що 
підтверджує 

повноваження особи 

Місцезнаходжен
ня 

1 2 3 4 5 
09807750 торговець 

цінними 
паперами

АТ «УкрСиб-
банк»

Ліцензія серії АВ 
№ 507197

м. Харків, 
пр. Московський, 

60
36218084 торговець 

цінними 
паперами

ТОВ «АСТРУМ 
КАПІТАЛ»

Ліцензія серії АВ 
№ 581402

м. Київ, вул. Петра 
Сагайдачного, 

будинок 11
23500277 аудитор 

(аудиторська 
фірма)

ТОВ АФ 
«Імона-Аудит»

Свідоцтво № 0791, 
видано рішенням АПУ 
від 26.01.2001 р. № 98, 
подовжено рішенням 
АПУ від 30.11.2010 р., 
№ 222/3 та Свідоцтво 
про внесення в реєстр 
аудиторських фірм, які 

можуть проводити ауди-
торські перевірки 

фінансових установ, що 
надають послуги на 
ринку цінних паперів 
реєстраційний номер 

№ 134 від 22.02.2007 р. 
(Серія АБ номер бланка 

№ 000119).

м. Київ, 
пр. Бажана, 26

21684818 зберігач ПАТ « ІНГ Банк 
Україна»

Ліцензія серії АВ 
№ 493155

м. Київ, 
вул. Спаська, 30-А

2296103824 незалежний 
оцінювач 

майна

Гудзь Олена 
Василівна

Сертифікат суб’єкта 
оціночної діяльності 

№8379/09 

м. Київ, 
бул.Л.Україн-

ки, 20/22
35917889 депозитарій ПрАТ «Всеукра-

їнський 
депозитарій 

цінних паперів»

Ліцензія серії АВ 
№ 498004

м. Київ, 
вул. Тропініна, 7-Г

Інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі Інтернет на сайті за
гальнодоступної інформаційної бази даних національної комісії з цінних паперів та фондо
вого ринку про ринок цінних паперів:

Щорічна Інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів 
АТ «ЗНКІФ «УкрСиб УкрСиб Фонд нерухомості» розміщена у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 19.04.2013 року (http://stockmarket.gov.ua/db/kua/yearreports/710/show)

Річна інформація емітента,  
який не здійснював публічне розміщенняцінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«СТЕРХ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 22937471

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: sterh.net.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«СтЕРХ»

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПАйОВий нЕДиВЕРСифІКОВАний ІнВЕСтицІйний 
фОнД ЗАКРитОГО тиПУ

 «УКРСиБ СтАБІЛЬнІ ІнВЕСтицІЇ 2»
Інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів 

спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)  
Ат «КУА АПф «УкрСиб Ессет Менеджмент»

Інформація про пайовий інвестиційний фонд
станом на 31.12.2012 р.

Повне найменування інвестиційного фонду Пайовий недиверсифікований 
інвестиційний фонд закритого 
типу «УкрСиб Стабільні 
інвестиції 2»

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 2321604
Повне найменування компанії з управління активами    Приватне акціонерне товариство 

«Компанія з управління 
активами — Адміністратор 
пенсійних фондів «УкрСиб Ессет 
Менеджмент»

Серія та номер ліцензії на право провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку — діяль-
ності з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами) 

  АВ №617839

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління 
активами 

  32799200

Код території за КОАТУУ компанії з управління 
активами 

  8038500000

Територія (область) компанії з управління активами    м. Київ
Місцезнаходження компанії з управління активами   04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів 18.07.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних 
сертифікатів 

№2189

Найменування органу, що зареєстрував випуск   ДКЦПФР
Форма існування   бездокументарна
Форма випуску   іменні
Спосіб розміщення випуску* прилюдна пропозиція
Номінальна вартість одного інвестиційного 
сертифіката (грн.) 

  1 000,00

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) 50 000

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд 

Ідентифіка
ційний код 
за ЄДРПОУ 

Юридична 
особа 

відповідно до 
переліку** 

найменування назва, номер та серія 
документа, що 
підтверджує 

повноваження особи 

Місцезнаходжен
ня 

1 2 3 4 5 
09807750 торговець 

цінними 
паперами

АТ «УкрСиб-
банк»

АВ № 507197 м. Харків, 
пр. Московський, 

60
23500277 аудитор 

(аудиторська 
фірма)

ТОВ АФ 
«Імона-Аудит»

Свідоцтво № 0791, 
видано рішенням АПУ 
від 26.01.2001 р. № 98, 
подовжено рішенням 
АПУ від 30.11.2010 р., 
№  222/3 та Свідоцтво 
про внесення в реєстр 
аудиторських фірм, які 

можуть проводити 
аудиторські перевірки 

фінансових установ, що 
надають послуги на 
ринку цінних паперів 
реєстраційний номер 

№ 134 від 22.02.2007 р. 
(Серія АБ номер бланка 

№ 000119).

м. Київ, 
пр. Бажана, 26

21684818 зберігач ПАТ « ІНГ Банк 
Україна»

Ліцензія серії АВ 
№ 493155

м. Київ, 
вул. Спаська, 30-А

2296103824 незалежний 
оцінювач 

майна

Гудзь Олена 
Василівна

Сертифікат суб’єкта 
оціночної діяльності 

№8379/09 

м. Київ, 
бул.Л.Україн-

ки, 20/22
35917889 депозитарій ПрАТ 

«Всеукраїн-
ський 

депозитарій 
цінних паперів»

Ліцензія серії АВ 
№ 498004

м. Київ, 
вул. Тропініна, 7-Г

Інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі Інтернет на сайті за
гальнодоступної інформаційної бази даних національної комісії з цінних паперів та фондо
вого ринку про ринок цінних паперів:

Щорічна Інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів 
ПНIФЗТ «УкрСиб Стабільні інвестиції 2» розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 18.04.2013 року (http://stockmarket.gov.ua/db/kua/yearreports/693/show).

ПАйОВий ДиВЕРСифІКОВАний ІнВЕСтицІйний 
фОнД ВІДКРитОГО тиПУ «УКРСиБ АВІСтА»

Інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів 
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) 

 Ат «КУА АПф «УкрСиб Ессет Менеджмент»

Інформація про пайовий інвестиційний фонд
станом на 31.12.2012 р.

Повне найменування інвестиційного фонду Пайовий диверсифікований 
інвестиційний фонд відкритого 
типу «УкрСиб А-ВІСТА»

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 2111592
Повне найменування компанії з управління активами    Приватне акціонерне 

товариство «Компанія з 
управління активами — Адміні-
стратор пенсійних фондів 
«УкрСиб Ессет Менеджмент»

Серія та номер ліцензії на право провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку — діяль-
ності з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами) 

  АВ №617839

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління 
активами 

  32799200

Код території за КОАТУУ компанії з управління активами   8038500000
Територія (область) компанії з управління активами    м. Київ
Місцезнаходження компанії з управління активами   04070, м. Київ, 

вул. Іллінська, 8
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів 15.04.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних 
сертифікатів 

№2095

Найменування органу, що зареєстрував випуск   ДКЦПФР
Форма існування   бездокументарна
Форма випуску   іменні
Спосіб розміщення випуску* прилюдна пропозиція
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката 
(грн.) 

  1 000,00

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) 50 000

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний 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 
36218084 торговець 

цінними 
паперами

ТОВ «АСТРУМ 
КАПІТАЛ»

Ліцензія серії АВ 
№  581402

м. Київ, вул. Петра 
Сагайдачного, 

будинок 11
23500277 аудитор 

(аудиторська 
фірма)

ТОВ АФ 
«Імона-Аудит»

Свідоцтво № 0791, 
видано рішенням АПУ 

від 26.01.2001 р. 
№ 98, подовжено 
рішенням АПУ від 

30.11.2010 р., 
№  222/3 та Свідоцтво 
про внесення в реєстр 

аудиторських фірм, 
які можуть проводити 
аудиторські перевірки 
фінансових установ, 
що надають послуги 

на ринку цінних 
паперів реєстраційний 

номер № 134 від 
22.02.2007 р. (Серія 

АБ номер бланка 
№  000119).

м. Київ, 
пр. Бажана, 26

21684818 зберігач ПАТ « ІНГ Банк 
Україна»

Ліцензія серії АВ 
№  493155

м. Київ, 
вул. Спаська, 30-А

2296103824 незалежний 
оцінювач майна

Гудзь Олена 
Василівна

Сертифікат суб’єкта 
оціночної діяльності 

№8379/09 

м. Київ, 
бул.Л.Україн-

ки, 20/22
35917889 депозитарій ПрАТ 

«Всеукраїн-
ський 

депозитарій 
цінних паперів»

Ліцензія серії АВ 
№  498004

м. Київ, 
вул. Тропініна, 7-Г

Інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі Інтернет на сайті за
гальнодоступної інформаційної бази даних національної комісії з цінних паперів та фондо
вого ринку про ринок цінних паперів:

Щорічна Інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів 
ПДIФ ВТ «УкрСиб А-ВІСТА» розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
19.04.2013 року (http://stockmarket.gov.ua/db/kua/yearreports/706/show).
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1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Видавництво 

«Подiлля» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента; 29015, м.Хмельницький, проспект Миру, 59
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента; 05905740
1.5. Міжміський код та телефон емітента; (0382)63-13-32
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента А00 №834769
1.7. Дата державної реєстрації 12.12.2001
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації www.stockmarket.gov.ua

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 13170 12987
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10715 10887
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 75 102
Сумарна дебіторська заборгованість 977 892
Грошові кошти та їх еквіваленти 71 20
Власний капітал 8518 8529
Статутний капітал 10737 10737
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4169 4158
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4652 4458
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.) 0 0
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 8518 8529

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента. Органами управлiння товариства є Загальнi 

збори акцiонерiв, Дирекцiя, Наглядова рада, ревiзiйна комісія
Інформація про посадових осіб емітента. Генеральний директор — Дублянський Володи-

мир Омелянович (код 190938); директор з виробничих питань — Орехов Костянтин Володи-
мирович (код 317242); директор з правових питань — перший заступник генерального ди-
ректора — Гаращук Олена Iванiвна (код 507652); головний бухгалтер — Собко Лариса 
Костянтинiвна (код 151809); голова наглядової ради — Мiнакова Лєля Валерiївна (особа зго-
ди про розкриття своїх даних не надала); член наглядової ради — Саєнко Оксана Миколаївна 
(особа згоди про розкриття своїх даних не надала ); член наглядової ради — Денисюк Наталiя 
Миколаївна (особа згоди про розкриття своїх даних не надала); Голова ревiзiйної комiсiї — 
Назаренко Тетяна Миколаївна (особа згоди про розкриття своїх даних не надала );

Інформація про засновників емітента. 
Юридичні особи: ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» (код за ЕДРПОУ 21661711) — 

100.000000000000 %. Усього — 100.000000000000 %
4. Інформація про цінні папери емітента 

Акції: Дата реєстрації випуску — 04.01.2002, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 
1/22/1/02, орган, що зареєстрував випуск — Хмельницьке територiальне управлiння ДКЦПФР, 
код — 4000104699, тип цінного паперу — Акція проста бездокументарна іменна, форма іс-
нування — Бездокументарні іменні, номінальна вартість — 1.000 грн., кількість — 
10737200 шт., загальна номінальна вартість — 10737200.000 грн., частка у статутному капі-
талі 100.000000000000 %

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента 
у депозитарній системі України — змін в Товаристві не відбувалося.

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

X
Дата проведення 29.03.2012
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис 1. Затвердження результатiв дiяльностi товариства за 2011 р. 2. Затвердження 

звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 р. 
3. Затвердження балансу та рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2011 р. 
4. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2011 р. 
5. Затвердження фiнансового плану товариства на 2013 р. 6. Затвердження 
внутрiшнiх положень товариства. 7. Затвердження органiзацiйної структури 
товариства. 8. Про списання майна товариства. 9. Про передачу в оренду майна 
товариства. 

7. Інформація про дивіденди — за результатами звітного року та попередніх років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось. Дивіденди не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку Приватне пiдприємство аудиторська фiрма 
«Консул-Аудит» (надалi — Аудитор), код ЄДРПОУ № 31059761, згiдно з договором № 26.03 
вiд 26 березня 203 року провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв за 2012 рiк При-
ватного акцiонерного товариства «Видавництво «Подiлля» корпоративне пiдприємство 
ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному 
законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки 
фiнансової звiтностi товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського 
облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання 
фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення товариства. Аудитор не спостерiгав за 
проведенням iнвентаризацiї перед складанням рiчної фiнансової звiтностi, оскiльки ця дата 
передувала призначенню його аудитором Приватного акцiонерного товариства «Видавництво 
«Подiлл» корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ». Через характер 
облiкових записiв товариства аудитор не має змоги пiдтвердити кiлькiсть матерiальних 
активiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Аудитору не вдалося отримати зовнiшнє 
пiдтвердження факту наявностi у пiдприємства чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської 
заборгованостi за товари, роботи, послуги, яка вiдображена в балансi в розмiрi 15,0 тис грн, 
iншої поточної дебiторської заборгованостi в розмiрi 977 тис. грн, а також кредиторської 
заборгованостi за товари, роботи, послуги в розмiрi 1749 тис. грн, iншi поточнi зобов'язання 
в розмiрi 1573 тис. грн. Створення резерву сумнiвних боргiв пiдприємство не проводило.  
Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для 
формування умовно-позитивного висновку. На думку аудитора, за винятком впливу коригу-
вань, якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження кiлькостi необоротних активiв, запасiв, 
чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi, поточної кредиторської 
заборгованостi за товари, роботи, послуги, за iншi поточнi зобов'язання, представленi до 
перевiрки фiнансовi звiти Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Подiлля» кор-
поративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2012 рiк представляють достовiрно, 
в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2011 року, а також 
результати його господарської дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився 
31.12.2012 року, у вiдповiдностi до вимог П(С)БО, Закону України «Про бухгалтерський облiк 
та фiнансову звiтнiсть в Українi», iнших нормативних актiв дiючого законодавства України.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення Річна інформація розміще-
на у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2013 року в мережі Інтернет на 
сторінці www.stockmarket.gov.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 _______________    Дублянський Володимир Омелянович
М.П. 22.04.2013

Річна інформація емітента за 2012 рік

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ВиДАВництВО «ПОДІЛЛЯ»  
КОРПОРАтиВнЕ ПІДПРиЄМСтВО ДАК «УКРВиДАВПОЛІГРАфІЯ»

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«тЕПЛОГЕнЕРАцІЯ»

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

РІЧнА ІнфОРМАцІЯ ЗА 2012р
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 «тЕПЛОГЕнЕРАцІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента — 32083093
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію — www.teplogeneratzia.interpipe.biz

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«фІнАнСиСт»

РІЧнА ІнфОРМАцІЯ ЕМІтЕнтА  
ПРиВАтнОГО АКцIОнЕРнОГО тОВАРиСтВА «фІнАнСиСт»  

ЗА 2012 РІК

1.1 Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ФІНАНСИСТ»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

31138743

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

http://finansist.pat.ua/emitents/report

Генеральний Директор Козлов Сергій Васильович підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність 
згідно з законодавством.
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧIВСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗБК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Одеська , Приморський, 65007, м. Одеса, вул. Новощеп-

ний ряд, 5
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01374582
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (0482) 304-746
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 320680
1.7. Дата державної реєстрації: 12.05.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: gbk.emitent.od.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства

(тис.грн.)
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 52645 59335
Основні засоби (за залишковою вартістю) 21137 23911
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2297 2047
Сумарна дебіторська заборгованість 21796 23378
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 6
Власний капітал 29516 31612
Статутний капітал 29500 29500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -18329 -16233
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 23129 27723
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.00000039 -0.00001776
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0.00000039 -0.00001776
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0.00000000 0.00000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

- -

Вартість чистих активів 29516 31612
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента.
Органами управління емітента є: Дирекція, Ревізійна комісія, Наглядова Рада, Загальні збори. 
Інформація про посадових осіб емітента.
Директор - Кулакевич Ольга Анатолiївна;
Член Дирекцiї - Садовський Сергiй Якимович;
Голова Наглядової ради - Бобков Геннадiй Миколайович;
Заступник голови Наглядової ради - Шнайдер Аркадiй Наумович;
Член Наглядової Ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Конверсiя» (код 

31368284);
Член Дирекцiї - Муратчаєв Олексiй Юрiйович;
Голова Ревiзiйної комiсiї - Попова Валентина Миколаївна;
Член дирекцiї - Погребняк Алла Петрiвна;
Член ревiзiйної комiсiї - Лужанська Людмила Тимофiєвна;
Член ревiзiйної комiсiї - Кравченко Тетяна Леонидiвна;
Інформація про засновників емітента.
фізичні особи:
656 фiзичних осiб - 0.879153389830 %
Усього - 0.879153389830 % 

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції:
Дата реєстрації випуску - 08.07.2008, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

65/15/1/11, орган, що зареєстрував випуск - Одеське територiальне управлiння ДКЦПФР, код 
- UA4000128607, тип цінного паперу – іменні прості, форма існування - бездокументарні, 
номінальна вартість - 0.250 грн., кількість - 118000000 шт., загальна номінальна вартість - 
29500000.000 грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000 %. Лістинг не проходили. 
Розміщені повністю.

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

Протягом 2011 року емітент своїм рішенням змінив особу, що веде облік прав власності на 
цінні папери. 20.09.2011 р. було розірвано договір на ведення реєстру № 13/2005 від 
10.06.2005 р. з ТОВ «Примор'є – Консалт» (ЄДРПОУ - 23871602). Обслуговування випуску цін-
них паперів емітента здійснює ПАТ «НДУ» (ЄДРПОУ – 30370711) на підставі договору про об-
слуговування емісії цінних паперів № Е-3435 від 29.03.2011 р. Відкриття рахунків власникам 
цінних паперів здійснив АТ «ІМЕКСБАНК» (ЄДРПОУ – 20971504). Дані дії здійснені на підставі 
рішення про дематеріалізацію випуску, затвердженого Загальними зборами акціонерів емітен-
та 25.02.2011 р. у зв’язку зі вступом в силу ЗУ «Про акціонерні товариства». Акт прийому пере-
дачі реєстру між емітентом та зберігачем № б/н від 21.09.2011 р. У звітному році Емітент не 
змінював особу, яка веде облік прав власності на цінні папери у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори
06.04.2012 р. проведено чергові (річні) загальні збори. По всім питанням вирішено по-

годитися з доповідачами. По всім питанням рішення прийняті більшістю голосів. 
7. Інформація про дивіденди

Протягом звітного та попереднього періоду емітент не нараховував та не виплачував ди-
віденди у зв’язку з відповідним рішенням акціонерів. 

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Перевірка здійснювалася Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською 

фірмою «Економічні пріоритети» (Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та 
аудиторів № 3987 від 26.04.2007 р.; Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійсню-
ють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ № 000524, реєстраційний номер Свідоцтва 
573 від 19.07.2007 року) в особі директора Суворової Ольги Леонідівни та аудитора Кузьміної 
Лілії Федорівни (сертифікат аудитора Аудиторської палати України серії А № 003941 від 
24.09.1999 р. чинний до 24.09.2013 р.; свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 000121, реєстраційний 
номер Свідоцтва 000121 від 01.06.2004 року). 

Висновок: На нашу думку, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товари-
ства «Іллічівський завод ЗБК» станом на 31.12.2012 р. складена в усіх суттєвих аспектах відпо-
відно до концептуальної основи спеціального призначення, включаючи припущення управлін-
ського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових 
політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує пер-
ший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації розміщений у загальнодоступній базі даних Комісії 

22.04.2013 та на сторінці в мережі Інтернет gbk.emitent.od.ua
10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

10.2. Директор Кулакевич Ольга Анатолiївна
(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 15.04.2013
(дата)

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «IЛЛIЧIВСЬКий ЗАВОД ЗБК»

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«нАцІОнАЛЬнА АКцІОнЕРнА КОМПАнІЯ 

«ЕнЕРГЕтиЧнА КОМПАнІЯ УКРАЇни»
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 «Національна акціонерна компанія «Енергетична 

компанія України»
1.2. Організаційноправова форма емітента:
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
32984271
1.4. Місцезнаходження емітента:
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 34
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:
(044) 537-71-90; 537-71-15
1.6. Електронна поштова адреса емітента:
office@ecu.gov.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації:
http://www.ecu.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ або інформа

ція про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу ІІІ цього Положення.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. текст повідомлення

Наказом Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» 
від 19 квітня 2013 року № 85-к на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 15 квітня 2013 року № 230-р та наказу Міненерговугілля України від 19.04.2013 
№ 54 к/к Омеляновського Петра Йосиповича (паспорт КА 058974, виданий 21.03.1996 
Кам’янка-Бузьким РВУ МВС України у Львівській області) звільнено з посади президен-
та Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» згідно з його за-
явою, який володіє часткою у статутному капіталі компанії — 0,00 %. Непогашеної су-
димості за корисливі і посадові злочини не має. Перебував на посаді з 30.03.2010 по 
19.04.2013. Попередні посади, які займав: президент НАК «Енергетична компанія Укра-
їни», генеральний директор ВАТ «Західенерго». 

З 20 квітня 2013 року обов’язки президента Національної акціонерної компанії 
«Енергетична компанія України» згідно з внутрішніми документами виконує перший 
Віце-президент компанії Позняков Олександр Вікторович.

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. Перший Віцепрезидент
_________________________
(підпис)
Позняков Олександр Вікторович
М.П.
_____________________________
22.04.2013р.
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1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Видубичі»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента: 01013, м. Київ, вул. Промислова, 2
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00132829
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 286-72-90
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ № 381120
1.7. Дата державної реєстрації: 09.10.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://vidubichi.org.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1547,20 1737,50
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1192,10 1316,40
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 3,00 4,00
Сумарна дебіторська заборгованість 136,70 235,50
Грошові кошти та їх еквіваленти 177,60 159,80
Власний капітал 1472,50 1620,60
Статутний капітал 18,90 18,90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1274,60 1422,70
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 58,00 98,30
Чистий прибуток (збиток) -148,10 -
Вартість чистих активів 1472,50 1620,60

Згідно п.7 Листа Національного Банку України, Міністерства Фінансів України, Дер-
жавної служби статистики України від 07.12.2011 р. N 12-208/1757-14830,  
N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702, у разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012р., 
у фінансовій звітності за звітні періоди 2012 року не наводиться порівняльна інформа-
ція за 2011 рік (крім балансу).

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засно
вників.

Органи управління. Органами управлiння є Загальнi збори, Наглядова рада, 
Правлiння, Ревiзiйна комiсiя.

Посадові особи. Голова Наглядової ради — Волошко Дмитро Iванович. Член На-
глядової ради — Смолiй Якiв Васильович. Член Наглядової ради — Горовенко Михайло 
Олексiйович. Голова Ревiзiйної комiсiї — Волощук Iван Петрович. Голова правлiння — 
Шарко Анатолiй Васильович. Головний бухгалтер, член правління — Новосад Тамара 
Григорiвна. Член правління — Єлманов Олексій Олександрович. Повноваження поса-
дових осіб визначаються Статутом товариства та чинним законодавством.

Засновники емітента. Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по 
м. Києву. Код за ЄДРПОУ: д/н. Місцезнаходження: 0103, м. Київ, ., м. Київ, бул. Шевчен-
ко, 50г. 0,00%. 

4. Інформація про цінні папери емітента. Акції. Дата реєстрації випуску: 14.06.2010. 
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 165/10/1/10. Найменування органу, що заре-
єстрував випуск: Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку в м. Києві та Київській області. Міжнародний ідентифікаційний номер: 
UА4000146146. Тип цінного папера: Акція проста. Форма існування та форма випуску: 
Бездокументарні іменні. Номінальна вартість (грн.): 1,05. Кількість акцій (штук): 18009. 
Загальна номінальна вартість (грн.): 18909,45. Частка у статутному капіталі (у відсо-
тках): 100. Протягом звiтного року цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених 
та зовнiшнiх ринках не розмiщувались. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
емiтента на фондових бiржах не було. Додаткова емiсiя акцiй не здiйснювалась.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емі
тента у депозитарній системі України. Змін особи, яка веде облік прав власності на 
цінні папери емітента у депозитарній системі України, у звітному періоді не було.

6. Інформація про загальні збори. Чергові загальні збори відбулись 29.03.2012. 
Кворум зборів 75,31%. 

7. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової 
звітності за 2012 рік Публічного акціонерного товариства «Видубичі».

Основні відомості про емітента
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Видубичі» 
Ідентифікаційний код: 00132829
Юридична адреса: 01013, м. Київ, вул. Промислова, буд. 2
Державна реєстрація: Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб — підприємців — серія ААБ № 381120, видана державним реєстратором 
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Каглянюк Л.В. 27.05.2011р., 
дата державної реєстрації та реєстраційний номер юридичної особи ЄДР: 09.10.1995 р., 
№ 1 068 120 0000 002127.

Основні види діяльності: 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 
переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 47.19 Інші 

види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 68.20 Надання в оренду й екс-
плуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

ВИСНОВОК (ЗВІТ) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЕМІТЕНТА
Ми провели аудит попередньої, складеної на основі вимог Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (далі — МСФЗ), фінансової звітності Публічного акціонерного то-
вариства «Видубичі» (далі — Компанія), що додається, яка включає баланс (ф. 1-М) 
станом на 31.12.2012 р. та звіт про фінансові результати (ф. 2-М) за рік, що закінчився 
на зазначену дату та примітки (далі — Фінансова звітність). Ця Фінансова звітність 
була підготовлена у рамках переходу Компанії на застосування МСФЗ з метою форму-
вання інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при 
підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням 
можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, 
що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 року.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор звертає увагу на той факт, що дана Фінансова звітність не є першою Фі-

нансовою звітністю Компанії складеною за МСФЗ, складена в рамках переходу на за-
стосування останніх, а тому не в повній мірі відповідає всім вимогам МСФЗ. Перший 
повний комплект фінансової звітності згідно МСФЗ буде підготовлений компанією ста-
ном на 31.12.2013 р. Датою переходу на МСФЗ керівництво Компанії обрало 
01.01.2012 р., тому порівняльні дані за попередній звітний період у Фінансовій звітнос-
ті не наведені.

Аудитор зауважує, що на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012 р.) основні засоби 
відображені у Фінансовій звітності за залишковою вартістю 1316,4 тис. грн. у відповід-
ності до вимог попередньої концептуальної основи, а саме, національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, з врахуванням вимог інших законодавчих та нор-
мативних документів щодо регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Такі вимоги 
не у повній мірі відповідають вимогам МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 40 «Інвес-
тиційна нерухомість». Тому, на нашу думку, Компанії слід було визначити справедливу 
вартість основних засобів, що передбачено МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності», і застосувати її, як доцільну собівартість основних 
засобів на дату переходу на застосування МСФЗ. Вплив вказаного відхилення від ви-
мог МСФЗ на балансову вартість основних засобів, знос, чистий прибуток (збиток), 
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом на 31.12.2012 р. не визначався. 

Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, про які йдеться 

у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», Фінансова звіт-
ність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 
31.12.2012 р. та її фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, у від-
повідності до облікової політики прийнятої Компанією, яка базується на вимогах Між-
народних стандартів фінансової звітності, які мають відношення до складання цієї Фі-
нансової звітності. 

Пояснюючий параграф
Не роблячи застережень при висловленні нашої думки, ми звертаємо увагу на на-

явність суттєвої невизначеності, що може відобразитися на здатності товариства про-
довжувати безперервну діяльність, внаслідок отримання збитку за результатами діяль-
ності в 2012 р.

Ми звертаємо увагу на ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу 
на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання пер-
шого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.

Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ 
може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерно-
го товариства «Видубичі», результатів його операційної діяльності та руху грошових 
коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.

Відомості про аудиторську компанію 
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний 

інститут аудиту». Ідентифікаційний код: 21512649. Юридична адреса: Україна, 03680, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10. Тел.|Факс: 380 (44) 219 00 44 (55). Свідоцтво про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0347, термін чинності до 
23.12.2015 р. Суб'єкт господарювання включений до Реєстру суб'єктів аудиторської 
діяльності рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р. Свідоцтво про 
відповідність системи контролю якості, видане Рішення Аудиторської палати України 
від 25.02.2010 р. № 211/6

Олена ВОЛОШИНА, аудитор ТОВ «Міжнародний інститут аудиту», сертифікат А 
№ 006285 від 26.04.2007 р., дійсний до 26.04.2017 р.

Борис МЕЛЬНИЧУК, директор ТОВ «Міжнародний інститут аудиту», сертифікат А 
№ 006286 від 26.04.2007 р. дійсний до 26.04.2017 р.

МП, 29 березня 2013 р. 
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення.
Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних 

 Комісії: 24.04.2013, додатково інформація розміщена 24.04.2013 на сторінці  
http://vidubichi.org.ua

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова комісії з припинення, шарко Анатолій Васильович,  24.04.2013

Річна інформація  

ПУБЛІЧнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА «ВиДУБиЧІ»  
за 2012 рік
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Річна інформація емітента ПАт Компанія «Ельба» (2012 р.) 
Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента — Публічне акціонерне товариство Компанія «Ельба».
1.2. Організаційно-правова форма емітента — акціонерне товариство.
1.3. Місцезнаходження емітента –08600, Київська область, м. Васильків, вул. Володимир-

ська, 22
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 31826636.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента — (044)-467-53-10.
1.6. Номер свідоцтва про державне реєстрацію емітента — серія А01 № 245546
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію — 11.02.2002 р. 
1.8. Веб-сайт емітента –elbaco.com.ua
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації — stockmarket.gov.ua
1.10. Розмір статутного капіталу емітента — 30 806 206

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

найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 48105 56296
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14857 15367
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3206 8967
Сумарна дебіторська заборгованість 28542 30340
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 95
Власний капітал 31534 38819
Статутний капітал 30808 30808
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 22178 14736
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 16284 17259
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (0,24334) (0,51580)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (0,24334) (0,73435)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 30808206 30808206
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 31534 38819

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Генераль-

ний директор. 
Контроль за діяльністю Товариства здійснюють: Наглядова рада Товариства та Ревізійна 

комісія (Ревізор) Товариства. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової 
ради, Генеральний директор, Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор). 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 
Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. 
Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори). 

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за 
звітним року. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання ді-
яльності Товариства. 

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить: 
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 
2) внесення змін до Статуту Товариства; 
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 
5) прийняття рішення про розміщення акцій; 
6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства; 
7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 
9) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий 

орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них; 
10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства; 
11) затвердження річного звіту Товариства. 
12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Закону 

України «Про акціонерні товариства» та іншими законами; 
13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій. Крім випадку 

обов’язкового викупу акцій, визначених ст.. 6 Закону України «Про акціонерні товариства»; 
14) прийняття рішення про форму існування акцій; 
15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом 

України «Про акціонерні товариства»; 
16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів; 
17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових 

договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради; 

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради; 
19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове при-

пинення їх повноважень; 
20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про достро-

кове припинення їх повноважень; 
21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень; 
22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, 

робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними останньої фінансової звітності Товариства; 

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого 
частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію 

Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку 
розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і 
затвердження ліквідаційного балансу; 

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого 
органу, звіту ревізійної комісії (ревізора); 

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 
26) обрання комісії з припинення Товариства; 
27) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів 

згідно із Статутом Товариства. 
Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних збо-

рів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. 
У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до пере-

ліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах ак-
ціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть бути 
присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від воло-
діння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту пред-
ставляє права та інтереси трудового колективу. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається 
станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку встановле-
ному законодавством України про депозитарну систему України. 

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи 
територіальної громади. 

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представника-
ми інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціо-
нер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це вико-
навчий орган Товариства. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних збо-
рах акціонерів декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на За-
гальних зборах акціонерів Товариства. 

НАГЛЯДОВА РАДА 
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в 

межах компетенції, визначеної Законом, Статутом та положенням про Наглядову раду, контр-
олює та регулює діяльність Генерального директора. 

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Ста-
тутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів. 

До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, 

пов'язані з діяльністю Товариства; 
2) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх 

проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами 
позачергових Загальних зборів акціонерів; 

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціоне-
рів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; 

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних па-

перів; 
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором Товари-

ства, встановлення розміру його винагороди; 
10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від вико-

нання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Гене-
рального директора Товариства; 

11) здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства; 
12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 
13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 
14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг; 
15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 

порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом; 
16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про про-

ведення Загальних зборів акціонерів відповідно до пункту 9.8 Статуту та мають право на 
участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до пункту 9.6 Статуту; 

17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших 
об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 

18) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєд-
нання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 

19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Зако-
ном; 

20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийнят-
тя ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або 
викупу акцій; 

21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

22) прийняття рішення про обрання (заміну) особи, яка веде облік прав власності на цінні 
папери, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру 
оплати його послуг; 

23) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону «Про акціонерні товари-
ства», пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих іменних акцій особою (осо-
бами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статей 65 Закону 
України «Про акціонерні товариства»; 

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО КОМПАнІЯ «ЕЛЬБА»
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24) встановлення порядку проведення ревізії та контролю за фінансово-господарською 
діяльністю Товариства; 

25) прийняття рішення про покриття збитків; 
26) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, 

філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; 
27) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Това-

риства; 
28) здійснення погодження фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збит-

ків Товариства, які готуються Генеральним директором Товариства для їх затвердження За-
гальними зборами акціонерів Товариства; 

29) здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) 
членами Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Генеральним директором Товари-
ства та здійснення інших повноважень, що делеговані Загальними зборами акціонерів Нагля-
довій раді. 

Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства. Кількісний склад Наглядової 
ради встановлюється Загальними зборами акціонерів, але не може бути меншим ніж 3 (три) 
особи. 

У разі, якщо кількість акціонерів — власників простих акцій від 100 до 1000 осіб до складу 
Наглядової ради повинні входити не менше ніж п'ять осіб, з кількістю понад 1000 — не менше 
ніж сім осіб, а якщо в Товаристві акціонерів — власників простих акцій понад 10000 осіб — не 
менше ніж дев'ять осіб. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР 
Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 
До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної ком-
петенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. 

Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій 
раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, 
встановлених Статутом і законом. 

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну 
дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізором). 

До компетенції Генерального директора відноситься: 
1) керівництво роботою Товариства; 
2) затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів для вирішення поставле-

них завдань; 
3) подання Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства пропозиції з пи-

тань поліпшення діяльності Товариства; 
4) затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Товариства 

з усіх питань, пов’язаних з діяльністю Товариства, а також з питань організації цієї діяльності, 
окрім внутрішніх документів Товариства затвердження, внесення змін, доповнень, скасування 
яких цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції Загаль-
них зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства; 

5) подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу То-
вариства; 

6) затвердження, зміна організаційної структури Товариства, штатного розпису; 
7) прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до працівників 

Товариства заохочень та дисциплінарних стягнень; 
8) внесення пропозицій Наглядовій раді Товариства про проведення Загальних зборів ак-

ціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом; 
9) організація скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, у випад-

ках, передбачених законом та Статутом; 
10) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Това-

риства; 
11) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 
12) призначення керівників філій та представництв Товариства; 
13) відкриття рахунків в банківських установах; 

14) вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, які відносяться до компе-
тенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 

Генеральний директор Товариства (або особа, яка виконує обов’язки Генерального дирек-
тора Товариства) вправі без довіреності: 

1) діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах 
та організаціях як в Україні, так і за кордоном; 

2) вчиняти правочини від імені Товариства, укладати договори (контракти), в тому числі 
зовнішньоекономічні договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Ста-
тутом; 

3) в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для 
виконання всіма працівниками Товариства; 

4) укладати колективні договори (трудові угоди) від імені Товариства з трудовим колекти-
вом Товариства; 

5) розпоряджатися майном Товариства, а також грошовими коштами Товариства, з ураху-
ванням обмежень, встановлених цим Статутом; 

6) підписувати (право першого підпису) всі платіжні та фінансові документи; 
7) видавати довіреності на здійснення юридичних дій від імені Товариства; 
8) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства» .
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збо-

ри акціонерів Товариства обирають Ревізійну комісію (Ревізора). 
Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних збо-

рів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Члени Ревізійної 
комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в 
обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії (Реві-
зор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом, 
Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює пере-
вірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів акціонерів, 
Наглядової ради або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності не менш ніж 10 % голосів. 

Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так і спеціальні (позапланові) 
перевірки. 

Чергові перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) проводить за підсумками фінансово-
господарської діяльності за рік. Проведення чергових перевірок не потребує спеціального рі-
шення органів Товариства. Спеціальна (позапланова) перевірка фінансово-господарської ді-
яльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією (Ревізором), а в разі її 
відсутності — аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійною комісією (Ре-
візора), за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора 
або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не 
менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна (позапланова) перевірка 
фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитись аудитором на вимогу та за 
рахунок акціонерів (акціонера), які на які на момент подання вимоги сукупно є власниками не 
менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами акціонерів не було 
у4хвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки. Ре-
візійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів. При 
проведенні ревізії чи перевірки працівниками Товариства на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) 
надаються всі матеріали, бухгалтерські чи інші документи, а також особисті пояснення службо-
вих осіб. Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновки до звітів і балансів Товариства та доповідає 
про результати ревізії і перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. Засідання 
Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Рішення на 
засіданнях приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії. Повноваження та 
порядок роботи Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються Статутом. 

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 
фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація 
про: підтвердження і достовірності фінансової звітності за відповідний період; факти пору-
шення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також вста-
новленого порядку бухгалтерського обліку та подання звітності. 

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім’я, по 

батькові
Посада у 

Емітента та 
посада на 

основному місці 
роботи

Рік 
народження

Освіта Квалі
фікація

Загальний 
виробничий 

стаж

Стаж роботи на 
посаді у Емітента

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років

Гулеватий 
Олександр 
Іванович 

Член наглядової 
ради, 

комерційний 
директор

15 квітня 1963 вища спеціа-
ліст

28 років 1 рік 6 місяців (як 
член наглядової 

ради)

З 01.12.2007 р. по 13.09.2010 р. — комерційний директор ПП «Ачи-Кале». 
З 13.09.2010 р. по сьогодні — директор ПП «Ачи-Кале»

Колибіденко 
Олена Вікторівна 

Член наглядової 
ради , начальник 

юридичного 
відділу

07 березня 
1975 р. 

вища Спеціа-
ліст 

14 років 1 рік 6 місяців (як 
член наглядової 

ради)

З 19.01.2004 р. по 26.10.2007 р. юрист ТОВ «Лен буд». З 05.05.2008 р. по 
30.06.2010 р. — юрист ТОВ «Адвокатська група України». З 01.07.2010 р. — 
юрист по 01.10.2010 р. ТОВ «Компанія «Ельба» . З 01.10.2010 р. переведена на 
посаду начальника юридичного відділу ПАТ Компанія «Ельба».

Брагін Сергій 
Олександрович 

Голова 
Наглядової Ради

27 червня 
1945 р.

вища спеціа-
ліст

51 рік 1 рік 6 місяців (як 
голова наглядової 

ради)

З 01.06.2007 р. по 23.03.2011 р.- директор Дирекції з управління діяльністю 
Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України. 
З 23.03.2001 р. не працює.

Глава Олександр 
Олексійович 

Генеральний 
директор

09 жовтня 
1960 р.

вища спеціа-
ліст

24 років 3 місяці З 26.04.2008 р. по 30.01.2009 р. — заступник директора ТОВ «Компанія з 
управління активами «ФІТ». З 02.02.2009 р. по 31.03.2009 р. заступник Голови 
правління з питань забезпечення діяльності фірми ЗАТ «АФ «Де Візу». З 
01.04.2009 р. по 19.06.2009 р. Фінансовий директор ПГОІ « Центр економіко-
правового забезпечення». З 22.06.2009 р. 11.05.2010 р. Головний економіст-
фінансист відділу Міністерства фінансів України. З 17.05.2010 р. по 24.09.2010 р. 
заступник Голови правління ЗАТ «Аудиторська фірма «Де Візу». З 
12.09.2012  року — генеральний директор ПАТ Компанія «Ельба».

Касян Валентина 
Василівна 

Ревізор 18 вересня 
1970 р.

вища спеціа-
ліст

19 років 2 роки 4 місяці З 08.08.2006 р. по 01.10.2009 р. — головний бухгалтер ПП «Ачи-Кале». 
З 01.10.2009 по 01.10.2012 р. фінансовий директор ТОВ Компанія «Ельба». 
З 01.10.2012 р. — головний бухгалтер ПП «Ачи-Кале». 

Сопіженко 
Наталія 

Аркадіївна 

Головний 
бухгалтер

15 червня 
1970 р.

вища Спеціа-
ліст 

21 рік 5 місяців З 01.01.2005 р. — головний бухгалтер Державного підприємства «Тхорівський 
спиртовий завод» 
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Перелік засновників
№ п.п. Засновник

1. Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України
2. Жук Людмила Володимирівна

4. Інформація про цінні папері емітента 
Станом на 31.12.2012 року у Емітента існує 30808206 штук бездокументарних простих 

іменних акцій. 30808206 шт. перебувають в обігу. Випуск акцій був зареєстрований Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку 04.10.2011 р. (Реєстраційний номер свідо-
цтва 467/1/11). Всі акції розміщені.

Факт лістингу: дата 21.12.2010 р., найменування фондової біржі — Публічне акціонерне 
товариство «Фондова Біржа «Перспектива», акції прості іменні, номінальною вартістю 1 грн., 
кількістю 3 000 000 шт. 21.12.2010 р. вказані цінні папери внесені до Біржового реєстру в ко-
тирувальний список 2 (другого) рівня лістингу. 

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 систе-
мі України, емітентом не здійснювалась.

6. Інформація про загальні збори 
Загальні збори акціонерів (надалі за текстом «збори») Публічного акціонерного товари-

ства Компанія «Ельба» (далі за текстом «Товариство») проведено 02 березня 2012 р. за адре-
сою: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 22. Кворум складав 99,51 % 
голосуючих простих іменних акцій. Збори є правомочними. 

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 02 березня 2012 року. 
7. Інформація про фонд оплати праці та чисельності працівників 

Показник Період
Фонд оплати праці — усього (тис. грн.) — 553 2012
Чисельність працівників — усього – 27 2012

8. Інформація про дивіденди.
Рішення про виплату дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов’язання емітента.
Види зобов’язань Дата 

виник
нення

непогашена 
частина боргу

(тис. грн)

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних)

Дата 
пога
шення

Кредити банку Х 8071 Х Х
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами Х - Х Х
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним випуском): Х - Х Х

- - - -
за векселями (всього) Х - Х Х

- - - -

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права
(за кожним видом): 

Х Х Х 

- - - -
Податкові зобов’язання Х - Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 618 Х Х 
Інші зобов’язання Х 795 Х Х 
Усього зобов’язань Х 16284 Х Х 

10. Інформація щодо аудиторського висновку 
Товариство з обмеженою відповідальністю «АБК-Аудит», код ЄДРПОУ 4744403, свідоцтво 

про внесення ТОВ «АБК-Аудит» в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. 
№ 1756, термін дії — до 30.11.2015 р. згідно рішення Аудиторської палати України від 
30.11.2010 р. № 222/3. Свідоцтво про внесення ТОВ «АБК-Аудит» до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (Свідоцтво НКЦПФР — реєстраційний номер 07, серія та номер — П 000007, строк дії — з 
05.02.2013 р. до 30.11.2015 р.). Сертифікат аудитора Серії А № 002609, виданий Горбачу К.П. 
(рішення Аудиторської Палати України від 11.07.95 р. № 33), дійсний до 11.07.2014 р. Свідо-
цтво про внесення Горбача К.П. до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські пере-
вірки фінансових установ серії АБ № 000965 (розпорядження ДКРФП від 25.01.2005 р. 
№ 3424), строк дії свідоцтва — до 11.07.2014 р. Сертифікат Аудитора серії А № 005900, вида-
ний Пугачову Ю.О. (рішення Аудиторської Палати України № 73 від 18.12.98 р.), подовжений 
рішенням Аудиторської Палати України № 184/6 від 15.11.2007 р., строк дії — до 18.12.2017 р. 
Місцезнаходження: м. Київ, Балтійський провулок, 20. Адреса здійснення діяльності: м. Київ, 
вул. Грушевського, 10, оф.221, тел/факс 253-32-78 .

Висновок про фінансовий стан
Аналіз показників фінансового стану та платоспроможності ПАТ Компанія «Ельба» пока-

зує, що Підприємство має недостатньо фінансових ресурсів, які можуть бути використані для 
негайного погашення його поточних зобов'язань, але в цілому таких фінансових ресурсів до-
статньо. Аналіз фінансової стійкості показує, що Підприємство незалежне від зовнішніх дже-
рел фінансування та достатньо фінансово стійке, не зважаючи на отримані збитки. При змен-
шенні дебіторської та кредиторської заборгованості є вірогідність значного покращення 
фінансового стану. Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного 
аналізу фінансового стану можемо зробити висновок, що станом на 31 грудня 2012 року фі-
нансовий стан ПАТ Компанія «Ельба» відносно стабільний. 

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній 
системі комплексного розкриття інформації 

Емітент розмістив повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного 
розкриття інформації 19.04.2012 року. Адреса та дата опублікування річної інформації в мере-
жі Інтернет, 22.04.2012 р. 

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації. 
12.2. Генеральний директор ПАт Компанія «Ельба»  О.О.Глава 

22.04.2012 р.

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧнОГО АКцІОнЕРнОГО 
тОВАРиСтВА «АЕС КиЇВОБЛЕнЕРГО»!

Публічне акціонерне товариство «АЕС Київобленерго» (далі — Товариство), яке зареє-
строване та знаходиться за адресою: 08132 Україна, Київська область, м. Вишневе, вул. Ки-
ївська, 2-Б, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товари-
ства, які відбудуться 28 травня 2013 року, об 11год. 00 хв. за адресою: 08132 Україна, 
Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 2Б, 2й поверх, актова зала, каб. №12.

Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі у позачергових загальних збо-
рах акціонерів проводиться з 09 год.30 хв. до 10 год. 45 хв., 28 травня 2013р. Реєстрація 
учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів.

Право участі у позачергових загальних зборах, мають акціонери (їх представники), які облі-
ковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 22 травня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Про затвердження умов договорів цивільно-правового характеру з членами Наглядо-

вої ради Товариства та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів з члена-
ми Наглядової ради від імені Товариства.

5. Про зміну найменування Товариства.
6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та призначення особи, уповно-

важеної здійснювати всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту в органах державної влади.
Для участі у зборах вам необхідно мати при собі :
– Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт) ;
– Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для 

представників юридичних та фізичних осіб). 
Додаткова інформація для акціонерів товариства:
Акціонери мають можливість особисто ознайомитися з матеріалами та документами під 

час підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів за адресою: 04136, 
м. Київ, вул. Стеценка, 1-А, кімната 219, понеділок-четвер з 8-00 до 17-15 годин, перерва з 
12-00 до 12-45 години, п’ятниця з 8-00 до 16-00 години, перерва з 12-00 до 12-45 години, та 
в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Крім того, звертаємо вашу увагу, що порядок денний позачергових загальних зборів акціоне-
рів також розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет: http://www.aes-ukraine.com.

Згідно п. 10.28 Статуту ПАТ «АЕС Київобленерго» після закриття загальних зборів акці-
онерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих 
днів шляхом опублікування підсумків голосування на офіційній Інтернет — сторінці Товари-
ства http://www.aes-ukraine.com.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — корпора-
тивний секретар Буринська Наталя Анатоліївна, тел. (044) 492 — 83 -05.

Правління ПАт «АЕС Київобленерго»

ПРАВЛІННЯ 

ВІДКРитОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА 
«СКОЛІВСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІннЯ» 

(код — 03327227) повідомляє, що загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 
25 травня 2013 р. за адресою:Львівська обл., Сколівський рн, с. Гребенів, вул. шевченка, 44. 
Початок зборів — об 14.00, реєстрація акціонерів та їх представників — з 13.30 до 13.55. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде складено станом на 
21 травня. 2013 року. Ознайомитися з матеріалами, які стосуються Загальних зборів акціо-
нери можуть за адресою: Львівська обл., Сколівський р-н, с. Гребенів, вул. Шевченка, 44. з 
9-00 по11-00 год.

Порядок денний:
1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 році. 
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 
3. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками звітів органів управління Товариства.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік. Розподіл прибутку 

і збитків.
6. Про зміну найменування Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціо-

нерні товариства».
7. Про внесення змін до статуту Товариства.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства 
найменування показника станом на 

31.12.2011р.
станом на 

31.12.2012р.
Усього активів 1860 1834
Основні засоби (залишкова вартість) 718 635
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 271 273
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 0 0
Статутний капітал 118 118
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 170 168
Чистий прибуток або збиток за відповідний рік -89 -33
Середньорічна кількість акцій (шт.) 472879 472879
Кількість власних акцій, викуплених Товариством 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом відповідного року

0 0

Чисельність працівників на кінець відповідного року (осіб) 13 3
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Річна інформація емітента облігацій місцевих позик
за 2012рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Луцька міська рада 
1.2. Місцезнаходження емітента
Волинська обл., 43025, місто Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19 
1.3. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0332) 777900, (0332) 777901 
1.4. Електронна поштова адреса емітента
fin@lutskrada.gov.ua 
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

18.04.2013
3. Інформація щодо облігацій місцевих позик
3.1. Інформація щодо всіх випусків облігацій місцевих позик (дата реєстрації випуску, но

мер свідоцтва про реєстрацію випуску, термін обігу облігацій місцевих позик).
Серія «С» 2008.07.17 05/1-I-200845міс.
Серія «D» 2008.07.17 06/1-I-200857міс
Серія «Е» 2009.09.16 02/1-I-200945міс.
3.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій місце

вих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій місцевих позик).
Залучення коштiв вiд розмiщення облiгацiй серії »С», »D» здiйснювалосядля фiнансування 

бюджету розвитку мiста Луцька з метою реалiзацiї програм розвитку соцiальної iнфраструктури 
мiста, а саме:

- реконструкцiя закладiв освiти на суму 5 000 000 (п»ять мiльйонiв) грн.;
- будiвництво амбулаторiї загальної практики сiмейної медицини №2 на суму 3 000 000 

(три мiльйони) грн.;
- реконструкцiя житлового фонду на суму 7 000 000 (сiм мiльйонiв) грн.;
- реконструкцiя дорiг на суму 10 000 000 (десять мiльйонiв) грн.;
- реконструкцiя систем теплопостачання на суму 5 000 000 (п»ять мiльйонiв) грн. 
Залучення коштiв вiд розмiщення облiгацiй серії «Е»здiйснювалосядля фiнансування бю-

джету розвитку мiста Луцька з метою реалiзацiї програм розвитку соцiальної iнфраструктури 
мiста, а саме:

- реконструкцiя системи тепло- i гарячого водопостачання — 25 000 000 (двадцять п»ять 
мiльйонiв) грн.;

- реконструкцiя дорiг — 12 000 000 (дванадцять мiльйонiв) грн.;
- реконструкцiядахiв — 4 000 000 (чотири мiльйони) грн.;
-завершення реконструкцiї: стадiону «Авангард»- 3 000 000 (три мiльйони) грн.; 

загальноосвiтньої школи №26 — 3 000 000 (три мiльйони) грн.; дошкiльного навчального за-
кладу №39 — 500 000 (п»ятсот тисяч) грн.;

- будiвництво спортивних майданчикiв — 1 000 000 (один мiльйон) грн.;
- реконструкцiя дворiв — 1 500 000 (один мiльйон) грн.
3.3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик та сума коштів, отриманих від розмі

щення облігацій місцевих позик.
Серія «С» 10000.0шт. 10000000.0грн.
Серія «D» 10000.0шт. 10000000.0грн.
Серія «Е» 20000.0шт. 10000000.0грн.
3.4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих 

позик.
Кошти, отриманi вiд розмiщення вiдсоткових iменних облiгацiй Луцької мiської ради 

серiї «С», «D» у 2008 роцi, були освоєнi впродовж 2008-2012 рокiв у повному обсязi та 
розподiленi наступним чином на:

- реконструкцiю дорiг — 14 000,0 тис.грн.;
-реконструкцiю житлового фонду — 5 030,0 тис.грн.;
- реконструкцiю систем теплопостачання — 1 000,0 тис.грн.;
- реконструкцiю закладiв освiти — 6 100,0 тис.грн.;
- реконструкцiю закладiв охорони здоров»я — 1 000,0 тис.грн.;
- будiвництво та проектування водогонiв — 900,0 тис.грн.;
- внески в статутнi фонди суб»єктiв пiдприємницької дiяльностi — 1 970,0 тис.грн
Кошти, отриманi вiд розмiщення вiдсоткових iменних облiгацiй Луцької мiської ради серiї «Е»у 

2009 роцi, були повнiстю освоєнi у 2009-2012 роках та розподiленi наступним чином на:
- реконструкцiю дахiв — 2 200,0 тис.грн.;
- реконструкцiю дорiг — 5 847,0 тис.грн.;
- реконструкцiю дворiв — 348,0 тис.грн.;
- реконструкцiю тепло- та гарячого водопостачання — 320,0 тис.грн.;
- завершення реконструкцiї загальноосвiтньої школи №26 — 760,0 тис.грн.;
- завершення реконструкцiї дошкiльного навчального закладу №39 — 500,0 тис.грн.;
- завершення реконструкцiї стадiону «Авангард»- 25,0 тис.грн.
3.5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій місцевих позик.
Проспектом емiсiї не передбачено погашення вiдсоткових iменних облiгацiй Луцької 

мiської ради серiї «С»товарами (послугами). Погашення облiгацiй здiйснювалосягрошовими 
коштами.

Проспектом емiсiї не передбачено погашення вiдсоткових iменних облiгацiй Луцької 
мiської ради серiї «D»товарами (послугами). Погашення облiгацiй здiйснюватиметься грошо-
вими коштами.

Проспектом емiсiї не передбачено погашення вiдсоткових iменних облiгацiй Луцької 
мiської ради серiй «Е»товарами (послугами). Погашення облiгацiй здiйснюватиметься грошо-
вими коштами.

3.6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цін
ними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу 
цінних паперів емітента на фондових біржах.

Облігації «С» оберталисявiльно протягом усього термiну обiгу на територiї України.і
Торгiвля вiдсотковими iменними облiгацiями Луцької мiської ради серiї «С»на зовнiшнiх 

ринках не здiйснювалася.

Торгiвля вiдсотковими iменними облiгацiями Луцької мiської ради серiї «С»на зовнiшнiх 
ринках не здiйснювалася.

Торгiвля вiдсотковими iменними облiгацiями Луцької мiської ради серiї «С»на зовнiшнiх 
ринках не здiйснювалася.

Вiдповiдно до наказу ПрАТ «Фондова Бiржа ПФТС», вiдсотковi iменнi облiгацiї Луцької 
мiської ради серiї «С»виключенi з котирувального списку 2 (другого) рiвня лiстингу з наступ-
ним припиненням обiгу. Пiдстава для делiстингу — закiнчення строку обiгу цiнних паперiв.

Облiгацiї «D» обертаються вiльно протягом усього термiну обiгу на територiї України.
Торгiвля вiдсотковими iменними облiгацiями Луцької мiської ради серiї «D»на зовнiшнiх 

ринках не здійснюється.
Вiдповiдно до рiшення №2910/2008/02(л) ПрАТ»Фондова Бiржа ПФТС»вiд 29.10.2008 р., 

вiдсотковi iменнi облiгацiї Луцької мiської ради серiї «D»пройшли процедуру лiстингу та 
включенi до Котирувального Списку ПФТС 2 (другого) рiвня лiстингу. Тiкер — OLTSKD.

Факту делiстингу щодо вiдсоткових iменних облiгацiй Луцької мiської ради серiй «D»не 
було.

Облiгацiї серії «Е»обертаються вiльно протягом усього термiну обiгу на територiї України.
Торгiвля вiдсотковими iменними облiгацiями Луцької мiської ради серiй «Е»на зовнiшнiх 

ринках не здiйснюється.
Вiдповiдно до Рiшення Управлiння iнформацiї та лiстингу ПрАТ «Фондова Бiржа ПФТС»вiд 

30.12.2009 р., вiдсотковi iменнi облiгацiї Луцької мiської ради серiї «Е»допущено до обiгу без 
включення до бiржового реєстру. Тiкер — OLTSKE.

Факту делiстингу щодо вiдсоткових iменних облiгацiй Луцької мiської ради серiї «Е»не 
було.

3.7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями місцевих позик.
Серія «С» 5347560.0грн. 5347560.0грн.
Серія «D» 5890500.0грн. 5890500.0грн.
Серія «Е» 5834400.0грн. 5834400.0грн.
3.8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями місцевих позик.
Серія «С» 0.0грн. 0.0грн.
Серія «D» 0.0грн. 0.0грн.
Серія «Е» 0.0грн. 0.0грн.
3.9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, яка буде на

правлена на погашення облігацій місцевих позик.
Серія «С» 42471287.23грн.
Серія «D» 42471287.23грн.
Серія «Е» 42471287.23грн.
3.10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик.
Серія «С» 10000000.0грн.
Серія «D» 0.0грн.
Серія «Е» 0.0грн.
3.11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено облігації місцевих по

зик.
Серія «С» 0.0шт. 0.0грн.
Серія «D» 10000.0шт. 10000000.0грн.
Серія «Е» 10000.0шт. 10000000.0грн.
3.12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану 

та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 
формі.

1.Роз»снення стосовно п.3.2 щодомети використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд 
розмiщення облiгацiй мiсцевих позик серії «С», «D».

У зв»язку з виробничою необхiднiстю та дозволу Мiнiстерства фiнансiв України (листи 
Мiнiстерства фiнансiв України №31-23030-19-21/40915 вiд 12.11.2008 р.,  
№31-23030-19-21/42362 вiд 25.11.2008 р. та №31-23030-19-21/27809 вiд 16.10.2009 р.) були 
внесенiзмiни в мету використання фiнансових ресурсiв. Враховуючи внесенiзмiни, кошти були 
направленiна фiнансування бюджету розвитку мiста на наступнiцiлi: реконструкцiю закладiв 
освiти — 6 100 000 (шiсть мiльйонiв сто тисяч) грн.; реконструкцiю дорiг — 14 000 000 (чотир-
надцять мiльйонiв) грн.; реконструкцiю житлового фонду — 5 030 000 (п»ять мiльйонiв трид-
цять тисяч) грн.; реконструкцiю закладiв охорони здоров»я — 1 000 000 (один мiльйон) грн.; 
будiвництво iпроектування водогонiв — 900 000 (дев»ятсот тисяч) грн.; реконструкцiю систем 
теплопостачання — 1 000 000 (один мiльйон) грн.; внески в статутнiфонди суб»єктiв 
пiдприємницької дiяльностi- 1 970 000 (один мiльйон дев»ятсот сiмдесят тисяч) грн.

2.Роз»снення стосовно п.3.7 щодопроцентiв та суми доходу, що виплаченi за облiгацiями 
мiсцевих позик.

Згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй мiсцевої позики 2008 р. за облiгацiями 
серiї  «С»виплачено доходу та процентiв протягом 2008-2012 року на суму 5 197 500 грн. Крiм 
того на пiдставi висновку Мiнiстерства фiнансiв України тазгiдно з рiшенням Луцької мiської 
ради «Про здiйснення реструктуризацiї боргового зобов»язання», у 2012 роцi здiйснена 
реструктуризацiя боргового зобов»язання Луцької мiської ради по облiгацiях внутрiшньої 
мiсцевої позики серiї «С»в сумi 6 000 000 (шiсть мiльйонiв) грн. Виплата доходу на суму непо-
гашених облiгацiй склала 150 060,0 грн. Загальна сума виплаченого доходу та процентiв за 
облiгацiями серiї «С»- 5 347 560,0 грн.

3.Роз»снення стосовно п.3.2 щодо суми надходжень до бюджету розвитку iз зазначенням 
суми коштiв, яка була направлена на погашення облiгацiй мiсцевих позик.

У 2012 роцiдо бюджету розвитку мiста Луцька надiйшло 42 471 287,23 грн., у тому числiвiд 
вiдчуження майна комунальної власностi- 11 027 019,74 грн., вiд продажу землi-  
1 823 111,59 грн., єдиного податку для суб»єктiв малого пiдприємництва — 27 389 955,9 грн. 
та кошти, одержанiiз загального фонду до бюджету розвитку — 2 231 200,0 грн.

На погашення облiгацiй серiї «С»у 2012 роцi направлено 10 000 000,0 грн. На погашення 
облiгацiй серiї «D»,»Е»у 2012 роцi кошти не передбачалися, оскiльки Проспектом емiсiї 
облiгацiй мiсцевої позики мiста Луцька погашення облiгацiй серiї «D»,»Е»передбачено у 
2013 роцi.

РЕЗУЛЬтАти тА АнАЛIЗ ГОСПОДАРЮВАннЯ Луцької мiської ради
I.Виконання бюджету мiста за 2010 рiк:
1.Загальний фонд
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1.1.Доходи: план — 286,5 млн.грн., факт — 250,4 млн.грн., виконання — 87,4%;
1.2.Трансферти: доходи план — 230,4 млн.грн., факт — 227,9 млн.грн., виконання — 

98,9%;
1.3. Видатки: план — 512,5 млн.грн., факт — 508,0 млн.грн., виконання — 99,1 %.
2.Спецiальний фонд
2.1.Доходи: план — 48,5 млн.грн., факт — 58,0 млн.грн., виконання — 119,3%;
2.2.Трансферти: доходи план — 34,0 млн.грн., факт — 32,3 млн.грн., виконання — 

95,0%;
2.3. Видатки: план — 94,1 млн.грн., факт — 84,1 млн.грн., виконання — 89,4 %.
3.ВСЬОГО
3.1.Доходи: план — 599,4 млн.грн., факт — 568,6 млн.грн., виконання — 94,8%;
3.2. Видатки: план — 606,6 млн.грн., факт — 592,1 млн.грн., виконання — 97,6 %.
II.Виконання бюджету мiста за 2011 рiк:
1.Загальний фонд
1.1.Доходи: план — 287,1 млн.грн., факт — 279,7 млн.грн., виконання — 97,4%;
1.2.Трансферти: доходи план — 315,4 млн.грн., факт — 315,1 млн.грн., виконання — 

99,9%; 1.3. Видатки: план — 593,1 млн.грн., факт — 583,1 млн.грн., виконання — 98,4 %.
2.Спецiальний фонд
2.1.Доходи: план — 43,8 млн.грн., факт — 67,4 млн.грн., виконання — 153,9%;
2.2.Трансферти: доходи план — 36,4 млн.грн., факт — 27,2 млн.грн., виконання — 74,7%;
2.3. Видатки: план — 94,1 млн.грн., факт — 84,1 млн.грн., виконання — 89,4 %.

3.ВСЬОГО
3.1.Доходи: план — 682,7 млн.грн., факт — 689,4 млн.грн., виконання — 101,1%;
3.2. Видатки: план — 701,7 млн.грн., факт — 677,5 млн.грн., виконання — 96,6 %.
III.Виконання бюджету мiста за 2012 рiк:
1.Загальний фонд
1.1.Доходи: план -314,1 млн.грн., факт — 308,1 млн.грн., виконання — 98,1%;
1.2.Трансферти: доходи план — 503,7 млн.грн., факт — 500,3 млн.грн., виконання — 

99,3%;
1.3. Видатки: план — 809,6 млн.грн., факт — 793,7 млн.грн., виконання — 98,0 %.
2.Спецiальний фонд
2.1.Доходи: план — 72,4 млн.грн., факт — 88,5 млн.грн., виконання — 122,2%;
2.2.Трансферти: доходи план — 39,2 млн.грн., факт — 39,1 млн.грн., виконання — 

99,7%;
2.3. Видатки: план — 94,1 млн.грн., факт — 84,1 млн.грн., виконання — 89,4 %.
3.ВСЬОГО
3.1.Доходи: план — 929,4 млн.грн., факт — 936,0 млн.грн., виконання — 100,7%;
3.2. Видатки: план — 919,1 млн.грн., факт — 900,7 млн.грн., виконання — 98,0 %.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з діючим законодавством України.

Міський голова  М.Я.Романюк

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
АВтОтРАнСПОРтнЕ ПIДПРиЄМСтВО N 17461

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО N 17461

2. Код за ЄДРПОУ емітента 03119581

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

atp.17461.com

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«фОнДОВА КОМПАнІЯ «АВтОАЛЬЯнСIнВЕСт»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів, за 2012 рік

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Фондова компанія «Автоальянс-iнвест».

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 22926761.

3. Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.aust.com.ua/MembersAUST/Default.aspx

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«АПтЕКА «ПЕРВОцВIт»

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АПТЕКА «ПЕРВОЦВIТ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 03397334

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

 Pervocvit.pat.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«БУРОВиК»

Річна інформація емітента
(за 2012рік)

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Буровик»

2. Код за ЄДРПОУ емітента  01039926

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

http:// burovik.nethouse.ua

Голова правління  Яцун В.ф.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«АПтЕКА №65 «ПАнАцЕЯ»

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне 
товариство «Аптека №65 
«Панацея» 

2. Код за ЄДРПОУ емітента 22819338

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

panaceya.pat.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«СтРАХОВА КОМПАнІЯ «ІнтЕРГАРАнт»

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 «Страхова ком-
панія «ІнтерГарант»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 23703520
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-

цію: Товариство додатково не оприлюднювало рiчну iнформацiю у мережi Iнтернет на 
пiдставi п. 2 глави 7 Рiшення вiд 19.12.2006, № 1591.

В.о. Голови правління ______________
(підпис)

Андрійчук О.М.. 
(ініціали та прізвище керівника)



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 24 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Закарпаттяобленерго»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 89412, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, 89412, 

с Онокiвцi, вул.Головна, 57
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131529
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (03122) 3-44-45
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Серiя А01 №662774
1.7. Дата державної реєстрації: 30.10.1998
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.energo.uz.ua

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 547445 521245
Основні засоби (за залишковою вартістю) 357144 322452
Довгострокові фінансові інвестиції 26 26
Запаси 13178 13432
Сумарна дебіторська заборгованість 127255 153469
Грошові кошти та їх еквіваленти 667 1842
Власний капітал 187439 139819
Статутний капітал 31151 31151
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -61465 -107010
Довгострокові зобов’язання 241418 277245
Поточні зобов’язання 118588 104181
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.4 0.04
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.00000000 0.00000000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 124603240 124603240
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 187439 139819

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Загальні збори — вищий орган управління товариством.
Наглядова рада — представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних 

зборів та здійснює контроль за діяльністю дирекції.
Дирекція — виконавчий орган.
Ревізійна комісія — здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товари-

ства.
Інформація про посадових осіб емітента.
Генеральний директор — Петров Вiктор Володимирович;
Член дирекцiї — Бiлак Олександр Олександрович;
Член дирекцiї — Онисько Ольга Iванiвна;
Член дирекцiї — Мартинюк Артем Андрiйович;
Член дирекцiї — Ковач Сергiй Васильович;
Член дирекцiї-Головний бухгалтер — Ванюшкiн Олег Євгенiйович;
Голова наглядової ради — Тиннй Iгор Владиславович;
Заступник голови наглядової радидової ради — Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED);
Член наглядової ради-секретар — Череднiченко Олександр Григорович;
Член наглядової ради — Шкура В'ячеслав Петрович;
Член наглядової ради — Крохiна Надiя Миколаївна;
Член наглядової ради — Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ 

ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED);
Член наглядової ради — Самченко Олександр Миколайович;
Голова ревiзiйної комiсiї — Пермякова Олена Володимирiвна;
Член ревiзiйної коммiсiї — Нацiональна акцiонерна компанiя «Енергетична компанiя Укра-

їни» (код 32984271);
Член ревiзiйної комiсiї — Мартинов Ярослав Леонiдович;
Член ревiзiйної комiсiї — Правдивий Олег Олександрович;
Член ревiзiйної комiсiї — Вдовенко Василь Андрiйович.
Посадові особи не мають непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
Держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України. Частка в статутному 

капіталі товариства на момент заснування складала 100 %.
4. Інформація про цінні папери емітента

Акції:
Дата реєстрації випуску — 06.05.2011, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 

20/07/1/11, орган, що зареєстрував випуск — Закарпатське територiальне вiддiлення ДКЦПФР, 
код — UA4000080790 вид цінного паперу — акції, форма випуску — бездокументарна, тип — 
іменні прості, кількість — 124603240 шт. номінальною вартістю 0,25 грн., кожна, загальна 
номінальна вартість — 31150810,00 грн., частка у статутному капіталі 100 %.

Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними папе-
рами, а також щодо фактiв лiстингу/делiстiнгу у товариства вiдсутня.

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

За звітній період зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери не було. 

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

X -
Дата проведення 17.04.2012
Кворум зборів** 91.610000000000
Опис Перелік питань які виносились на розгляд Загальних зборiв:

1. Про обрання Лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення її повнова-
жень. 
2. Про обрання Голови i Секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закар-
паттяобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв То-
вариства. 3. Розгляд звiту Виконавчого органу ПАТ «Закарпаттяобленерго» про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення 
основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 
4. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2011 рiк.
5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2011 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 
7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2011 роцi 
та затвердження нормативiв розподiлу прибутку Товариства на 2012 рiк. 
8. Про затвердження розмiру, порядку та строку виплати дивiдендiв за пiдсумками 
роботи Товариства у 2011 роцi. 
9. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 
10. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго», затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв чи трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
ними, встановлення розмiру їх винагороди, встановлення розмiру кошторису (бюдже-
ту) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради. 
11. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго», затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв чи трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобле-
нерго». 
13. Про виконання зобов’язань, передбачених договором купiвлi-продажу акцiй, укла-
деним покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з про-
дажу пакета акцiй ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З 1 питання порядку денного прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю. Повнова-
ження лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля виконання покладених на неї 
обов'язкiв в повному обсязi. 
З 2 питання порядку денного прийнято рiшення: Обрати голову та секретаря зборiв та 
затвердити регламент.
З 3 питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити звiт Виконавчого органу 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 
2012  рiк.
З 4 питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради 
ПАТ  «Закарпаттяобленерго» за 2011 рiк.
З 5 питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ  «Закарпаттяобленерго» за 2011 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного 
звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.
З 6 питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2011 рiк.
З 7 питання порядку денного прийнято рiшення: Чистий прибуток, отриманий за 
пiдсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2011 роцi, спрямувати: 30% — на 
виплату дивiдендiв; 5% — до резервного фонду; 65% — до фонду розвитку виробни-
цтва Затвердити норматив розподiлу прибутку Товариства на 2012 рiк: 30% — на ви-
плату дивiдендiв; 5% — до резервного фонду; 65% — до фонду розвитку виробни-
цтва. 
З 8 питання порядку денного прийнято рiшення: Нарахування та виплату дивiдендiв у 
розмiрi 30% вiд чистого прибутку здiйснити у термiн до 1 липня 2012 року в порядку, 
визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства. 
З 9 питання порядку денного прийнято рiшення: Достроково припинити повноваження 
членiв Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго»
З 10 питання порядку денного прийнято рiшення: Обрати членами Наглядової ради 
Товариства: 1. Тинного Iгоря Владиславовича 2. Самченко Олександра Миколайовича 
3. Череднiченко Олександра Григоровича 4. Шкуру В’ячеслава Петровича 5. Крохiну 
Надiю Миколаївну 6. Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ 
ЛIМIТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED) 7. Компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ФОСТIВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED) Затвердити умови 
договорiв товариства з обраними членами Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленер-
го». Уповноважити голову загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Закарпаттяобленерго» 
пiдписати вiд iменi товариства договори з членами наглядової ради ПАТ «Закарпаття-
обленерго». 
З 11 питання порядку денного прийнято рiшення: Достроково припинити повноважен-
ня членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго». 
З 12 питання порядку денного прийнято рiшення: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства: 1. Пермякову Олену Володимирiвну 2. Мартинова Ярослава Леонiдовича 
3. Правдивого Олега Олександровича 4. Вдовенко Василя Андрiйовича 5. НАК «Енерге-
тична компанiя України» Затвердити умови договорiв товариства з членами Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго». Уповноважити голову загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» пiдписати вiд iменi товариства договори з членами 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Закарпаттяобленерго».
З 13 питання порядку денного прийнято рiшення: Зняти з розгляду питання порядку 
денного «Про виконання зобов’язань, передбачених договором купiвлi-продажу акцiй, 
укладеним покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з 
продажу пакета акцiй ПАТ «Закарпаттяобленерго».

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЗАКАРПАттЯОБЛЕнЕРГО»



№79, 24 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

93

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 привілейова
ними акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

15011100 0.000 1347600.000 0.000

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0.12 0.000 0.011 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 1326000 0.000

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

- - 17.04.2012 -

Дата виплати 
дивідендів

- - 01.07.2012 -

Опис За результатами перiоду, що передував звiтному, Загальними зборами 
акцiонерiв 17.04.2012р.( Протокол №22) було прийнято рiшення — з 
чистого прибутку отриманого товариством за пiдсумками роботи у 
2011 роцi спрямувати 30% — у фонд виплати дивiдендiв, виплату 
дивiдендiв здiйснити у термiн до 1 липня 2012 р. Наглядовою радою 
товариства встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв за 2011 рiк — 17.04.2012 року. Також на чер-
гових зборах акцiонерiв вiд 17 квiтня 2012 року було прийнято рiшення 
щодо нормативiв розподiлу чистого прибутку отриманого по результа-
тах фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк, зокрема перед-
бачалось направити на виплату дивiдендiв акцiонерам товариства — 
30%. Враховуючи, що рiвень чистого прибутку за пiдсумками роботи 
товариства за 2012 рiк склав 50 млн. 37 тис.грн., та керуючись 
рiшенням зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2012 року, вiдповiдно пропону-
ється за 2012 рiк направити на виплату дивiдендiв акцiонерам това-
риста — 30 вiдсоткiв, або 15011 тис. грн. Дану пропозицiю планується 
затвердити на чергових зборах акцiонерiв 30.04.20013 р. Згiдно Стату-
ту товариства, для кожної виплати дивiдендiв Наглядова рада товари-
ства встановлює дату складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Дату складання 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за результата-
ми звiтного перiоду, порядок їх виплати буде встановлено Наглядовою 
радою товариства. 

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторської фірма: ТОВ «Аудиторська компанія «ДК-Україна», свідоцтво про внесення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3150, видано за рішенням Аудиторської палати 
України від 27.02.2003 року №120, адреса — м.Львів 79013, вул. Єфремова 32а, поверх 3, тел./
факс: + 38 032 2988 540.

Загальний висновок аудитора
Звіт щодо попередньої фінансової звітності
Ми провели аудит доданої попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного то-

вариства «Закарпаттяобленерго» (надалі — «Компанія»), що включає попередній звіт про 
фінансовий стан на 31 грудня 2012 року, попередній звіт про сукупні прибутки та збитки, по-
передній звіт про рух грошових коштів та попередній звіт про зміни в капіталі за рік, що минув 
на зазначену дату, стислий виклад важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні 
примітки.

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використан-
ням описаної у примітці 3 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується 
на застосуванні вимог Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (надалі — «МСФЗ»), як 
того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». 

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде 
використана для формування порівняльної інформації при підготовці першого повного пакету 
фінансової звітності, складеної за МСФЗ, станом на 31 грудня 2013 року з урахуванням мож-
ливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть 
використані при його складанні.

Відповідальність керівництва Компанії стосовно фінансової звітності
Керівництво Компанії несе відповідальність за складання цієї попередньої фінансової звіт-

ності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описа-
ною в примітці 3, та за такий внутрішній контроль, який керівництво визначає необхідним для 
того, щоб забезпечити підготовку фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень, 
незалежно від їх причин (шахрайство чи помилка).

Відповідальність аудитора
Нашим обов'язком є висловити власну думку щодо цієї попередньої фінансової звітності 

на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних Стандартів 
Аудиту. Ці стандарти зобов'язують нас дотримуватися етичних вимог та планувати і проводити 
аудит таким чином, щоб отримати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не 
містять суттєвих викривлень. 

Аудит стосується виконання процедур, метою яких є отримання даних щодо сум у фінан-
сових звітах. Які саме процедури обрати, залежить від рішення аудитора, включно із оціню-
ванням ризиків не виявлення суттєвих викривлень у фінансових звітах, незалежно від їх при-
чин (шахрайство чи помилка). Під час оцінювання ризику аудитор розглядає внутрішній 
контроль, що має відношення до підготовки та представлення фінансових звітів, для розробки 
процедур аудиту, які є відповідними до ситуації, а не для того, щоб скласти думку про ефек-
тивність внутрішнього контролю Компанії. Аудит також включає оцінювання застосовуваних 

принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених керівництвом, а 
також оцінювання подання фінансових звітів в цілому.

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

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не отримали належні аудиторські докази стосовно первісної вартості та накопиченого 

зносу основних засобів, щоб переконатися в достовірності визнання Компанією чистої балан-
сової вартості основних засобів в сумі 340232тис.грн., представленої у звіті про фінансовий 
стан на 31 грудня 2011 року.

Ми не отримали відповіді на запити про підтвердження дебіторської заборгованості, яка 
рахується в Компанії за населенням, і не мали можливості виконати альтернативні аудиторські 
процедури для отримання достатніх доказів повноти та точності цієї заборгованості, наведеної 
у звіті про фінансовий стан в складі торгової дебіторської заборгованості на 31 грудня 2011 
року в сумі 81683тис.грн. та на 31 грудня 2012 року в сумі 55728тис.грн.

Компанія не визнала справедливу вартість довгострокової кредиторської заборгованості, 
про яку йдеться в примітці 21, станом на 31грудня 2011 року та 31 грудня 2012 року, а також 
короткострокову кредиторську заборгованість за сплаченими у 2012 році штрафами в сумі 
1800тис.грн. станом на 31 грудня 2011 року, що не відповідає МСБО 39.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Під-

става для висловлення умовно-позитивної думки», додана попередня фінансова звітність 
станом на 31 грудня 2012 року та за рік, що минув на зазначену дату, складена в усіх суттєвих 
аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 
3, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як 
очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, 
коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з 
МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.

Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої умовно-позитивної думки, звертаємо увагу на примітку 3 до попере-

дньої фінансової звітності, яка роз'яснює, що існує ймовірність того, що додана попередня 
фінансова звітність може потребувати корегувань перед тим, як вона увійде у перший повний 
пакет фінансової звітності, складеної згідно з МСФЗ, станом на 31 грудня 2013 року. Крім того 
звертаємо увагу на той факт, що відповідно до МСФЗ лише повний пакет фінансової звітнос-
ті у складі звіту про фінансовий стан, звіту про сукупні прибутки та збитки, звіту про рух гро-
шових коштів та звіту про зміни в капіталі разом із порівняльною фінансовою інформацією і 
пояснювальними примітками може вважатися справедливим представленням фінансового 
стану, результатів діяльності і руху грошових коштів Компанії у відповідності до МСФЗ.

Додатковий параграф
Додану попередню фінансову звітність Компанії було складено в процесі зміни концепту-

альної основи з Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в Україні, 
на МСФЗ. Таким чином, ця попередня фінансова звітність Компанії може бути не прийнятною 
для інших цілей. Цей звіт може бути представлено відповідним органам Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку України.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів 
Цей розділ нашого звіту підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при 

розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігації місцевої позики), що 
затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 
29.09.2011р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за №1358/20096. 

Відповідність вартості чистих активів товариства вимогам чинного законодавства
Вартість чистих активів Компанії є більшою від її статутного капіталу та від встановленого 

законодавством мінімального розміру статутного капіталу для публічних акціонерних това-
риств, що відповідає вимогам частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України №435-IV від 
16.01.2003р.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 
іншою інформацією, що розкривається емітентом 

Аудиторами не встановлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що під-
лягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Компанією.

Виконання значних правочинів
Аудиторами не встановлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що під-

лягала аудиту, та отриманими аудиторськими доказами внаслідок перевірки виконання Ком-
панією значних правочинів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Стан корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до 
Закону України «Про акціонерні товариства»

На нашу думку, у Компанії наявна передбачена законодавством система корпоративного 
управління, яка забезпечує складання та представлення фінансової звітності відповідно до 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства

Ми отримали достатню впевненість у тому, що фінансова звітність у цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Але через властиві обмеження ау-
диту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можуть 
залишатися невиявленими навіть у тому разі, якщо аудит належно спланований і виконується 
відповідно до МСА.

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
19.04.2013р., річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщена на www.energo.uz.ua. 
19.04.2013р.

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

10.2. Генеральний директор Петров В.В.

(підпис)

М.П. 22.04.2013
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ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ДОнЕцЬКМЕБЛI»

Додаток 14 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

«ДОНЕЦЬКМЕБЛI»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05394601
1.4. Місцезнаходження емітента 83049 м. Донецьк вул. Куйбишева, буд. 

58
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (062) 344-37-77 344-38-00
1.6. Електронна поштова адреса емітента donetskmebel@mail.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.donmebli.pat.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

2. текст повідомлення
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Яремкович Iгор Ярославович (паспорт: 

серiя СН номер 196183 виданий Московським РВ ГУ МВС України в м. Києвi 30.04.1996) 
звiльнений з посади згiдно Протоколу № 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ДОНЕЦЬКМЕБЛI» вiд 20.04.2013р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 23.04.2012р. по 20.04.2013р. 

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Онищук Олександр Адамович (паспорт: 
серiя КН номер 684040 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй 
19.08.1998) звiльнений з посади згiдно Протоколу № 1/2013 рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ДОНЕЦЬКМЕБЛI» вiд 20.04.2013р. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 23.04.2012р. по 20.04.2013р. 

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Джафарова Олена Анатолiївна (паспорт: 
серiя СН номер 800650 виданий Радянським РВ ГУ МВС України в м. Києвi 08.05.1998) 
звiльнена з посади згiдно Протоколу № 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ДОНЕЦЬКМЕБЛI» вiд 20.04.2013р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 23.04.2012р. по 20.04.2013р. 

Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Демчук Марiя Олександрiвна (паспорт: 
серія МР номер 064880 виданий   Суворовским РВ УМВС України в Херсонській об-
ласті 13.10.2003р.) призначена на посаду строком на на 5 (п'ять) рокiв згiдно Протоко-
лу № 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ДОНЕЦЬКМЕБЛI» вiд 20.04.2013р. 
та згiдно Протоколу № 1 засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДОНЕЦЬКМЕБЛI» вiд 
20.04.2013р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 
з 03.12.2007р. менеджер з маркетингу департаменту маркетингу та реклами УIСП 
ТОВ «Венето»,, з 01.04.2008р. начальник департаменту маркетингу та реклами УIСП 
ТОВ «Венето», з 01.06.2008р. начальник вiддiлу маркетингу та реклами УIСП ТОВ «Ве-
нето», з 01.06.2009р. начальник департаменту маркетингу, реклами та iнновацiй УIСП 
ТОВ «Венето», з 01.03.2011р. комерцiйний директор департаменту продажу УIСП 
ТОВ «Венето», з 29.08.2012р. президент УIСП ТОВ «Венето». 

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Онищук Олександр Адамович (паспорт: 
серiя КН номер 684040 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй 
19.08.1998) призначений на посаду строком на на 5 (п'ять) рокiв згiдно Протоколу 
№ 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ДОНЕЦЬКМЕБЛI» вiд 20.04.2013р. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 01.03.2005р. 
по 19.12.2007р. економiст ПП «Бiо-актив», з 21.12.2007р. по 31.05.2008р. заступник 
фiнансового директора фiнансово-економiчного вiддiлу УIСП ТОВ «Венето», з 
01.06.2008р. по 31.12.2010р. заступник фiнансового директора фiнансово-
економiчного департаменту УIСП ТОВ «Венето», з 01.01.2011р. по 31.05.2011р. началь-
ник фiнансово-економiчного вiддiлу УIСП ТОВ «Венето», з 01.06.2011р. по теперiшнiй 
час фiнансовий директор УIСП ТОВ «Венето». 

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Лiщенко Свiтлана Олександрiвна (паспорт: 
серія СТ номер 222153 виданий  Володарським РВ ГУ МВС України в Київській області 
23.10.2010р.) призначена на посаду строком на на 5 (п'ять) рокiв згiдно Протоколу 
№ 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ДОНЕЦЬКМЕБЛI» вiд 20.04.2013р. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 15.09.2007р. 
по 23.09.2008р. юрист вiддiлу кадрiв ТОВ «Нафтохiмiчнi екологiчнi технологiї», з 
13.10.2008р. по 09.03.2010р. юрисконсульт ТОВ «Центр правової допомоги «Правоза-
хист», з 11.01.2011р. по 09.06.2011р. юрисконсульт ТОВ «ОТП Факторинг Україна», з 
04.07.2011р. по теперiшнiй час юрисконсульт УIСП ТОВ «Венето».

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. Найменування посади.
Голова правлiння ____________  Луньов В'ячеслав Леонiдович
                                        М.П.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ПАннА»

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 «Панна»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 24254900

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію 

www.pаnna.com.ua
www.stockmarket.gov.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«СПІЛЬнЕ ПІДПРиЄМСтВО Ен ЕС Ай КОнСтРАКшн»

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 
«СПІЛЬнЕ ПІДПРиЄМСтВО Ен ЕС Ай КОнСтРАКшн»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 22959559
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію 
www.nsi.emit.com.ua, www.stockmarket.gov.ua

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«СОЮЗ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЮЗ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14311620
1.4. Місцезнаходження емітента 
86080 Донецька область, сільрада Спартаківська, Дачний проїзд, 71 км, будинок 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (062) 385-11-50 (062)337-34-75
1.6. Електронна поштова адреса емітента ludmila@bisholding.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформа-

ція про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. текст повідомлення 
Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 18 квітня 

2013 року, отриманого 19 квітня 2013 року за вихідним номером 30042зв від Депози-
трія — Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» кількість 
акцій ТОВ «ДОНФІНСЕРВІС» (ідентифікаційний код — 32757972) збільшилось з 
393  000 шт. акцій (24,1027% від загальної кількості акцій у статутному капіталі Това-
риства) до 133 115 шт. акцій (32,6558% від загальної кількості акцій у статутному ка-
піталі Товариства).

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 18 квітня 
2013 року, отриманого 19 квітня 2013 року за вихідним номером 30042зв від Депози-
тарія — Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» кіль-
кість акцій ТОВ «ДОНБУД-ІНВЕСТСЕРВІС» (ідентифікацйний код — 34304239) змен-
шилась з 1 217 000 шт. акцій (74,6388% від загальної кількості акцій у статутному 
капіталі Товариства) до 269 385 шт. акцій (66,0857% від загальної кількості акцій у 
статутному капіталі Товариства).

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

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2.Голова Правління  Захарчук В.О.
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ЗАКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ПОЛтАВАКУЛЬттОРГ»

Річна інформація емітента
(за 2012рік)

1. Повне найменування емітента Закрите акціонерне товариство 
«Полтавакультторг»

2. Код за ЄДРПОУ емітента  01553095
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

http://pkt.ho.ua/index-2.html

Голова правління  Гонтар Л.О.

Річна інформація емітента за 2012 рік
(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента — Публічне акціонерне товариство «Київське спеціалі-

зоване будівельно-монтажне управління №1» (далі — ПАТ, емітент)
1.2. Організаційно-правова форма — Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента — 03187, м.Київ, вул.Академіка Заболотного,20-а
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 03450264
1.5. Міжміський код та телефон — 044-502-61-41
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента — серія ААБ №386224, номер 

запису ЄДР –1 068 120 0000 004444.
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію — 22.06.2011 р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації — http://03450264.smida.gov.ua
1.9. Розмір статутного капіталу емітента. — 2 716 975.00 грн.

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

найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 2083 2229
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1458 1657
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 83 99
Сумарна дебіторська заборгованість 437 350
Грошові кошти та їх еквіваленти 524 488
Власний капітал 1568 1456
Статутний капітал 2717 2717
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 489 737
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.0094 -0.1367
 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.0094 -0.1367
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10 867 900 10 867 900
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

Вартість чистих активів 1568 1456

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління у ПАТ «КСБМУ №1» є Генеральний директор, Наглядова рада та 

Ревізійна комісія, загальні збори акціонерів. Посадові особи емітента володіють у сукупності 
99,99%. Посадовими особами є: Генеральний директор — Чащин Юрій Анатолійович (не во-
лодіє акціями емітента, Голова Наглядової ради — Чащин Анатолій Іванович, володіє 95,40% 
акцій емітента, Член Наглядової ради — ТОВ «Корпорацiя «Укрпроммашкомплект», володіє 
0,001% акцій емітента, Голова Ревізійної комісії (Ревізор) — Екало Володимир Васильович, 
володіє 0,637% акцій емітента. У 2012 р. змін у складі посадових осіб емітента не було.

Акціонерами емітента є 1064 акціонера : фізичні особи — 1062, які володіють у сукупності 
99,99% акцій емітента, що становить 10867850 шт. Юридичні особи — 2, а саме: ТОВ «Корпорацiя 
«Укрпроммашкомплект» ЄДРПОУ 31016403, що володіє 0,001% акцій емітента, що становить 
8 шт. (місцезнаходження: 08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт Калинівка, вул. Інду-
стріальна, 5).Засновник акціями емітента не володіє станом на 31/12/12 р.

4. Інформація про цінні папери емітента
ТУ ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл. видало ПАТ «КСБМУ №1» Свідоцтво про реєстра-

цію випуску акцій від 28.07.2011 р. № 524/10/1/10, форма існування — бездокументарна, 
акції прості іменні, кількість 10 867 900 (десять мільйонів вісімсот шістдесят сім тисяч 
дев’ятсот) штук номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 2 716 975,00 (два мільйони 
сімсот шістнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят п’ять гривень 00 копійок) грн. Акції розміщені у 
повному обсязі. Цінні папери емітента на біржах або позабіржових торговельно-інформаційних 
системах, на внутрішніх та зовнішніх ринках у 2012 р. не продавались та не продаються. 
Фактів лістингу/делістингу у 2012 році не було. Акцiї простi на пред’явника, привiлейованi на 
пред’явника не випускалися та не реєструвалися. Послугами рейтингового агенства ПАТ не 
користується. Емітент не випускав боргові цінні папери, облігації, іпотечні облігації, іпотечні 
сертифікати, ФОН, цільові облігації та інші цінні папери, а також не викупав акції власного 
випуску протягом 2012 р. 

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

У 2012 році не було змін.
6. Інформація про загальні збори

Чергові Загальні збори акціонерів емітента проводилися 09.04.2013 р., де затверджені 
фінансові результати 2012 р. 

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 
Фонд оплати праці — 247 тис.грн. Кадрова програма відсутня. Оплата праці зменшилася 

у порівнянні із попереднім роком на 4 тис.грн. 
Показник за період 

Фонд оплати праці — всього (тис. грн.) 247
Чисельність працівників — всього 6

8. Інформація про дивіденди 
Дивіденди за підсумками 2012 року не нараховувалися та не виплачувалися.

Інформація про дивіденди 
По простих акціях По привілейованих акціях 

Дата закриття реєстру для виплати дивідендів 
(якщо вони будуть виплачуватись) 

0 0

за звітний період 
0 0

9. Інформація про зобов'язання емітента 
Види зобов’язань Дата 

виник
нення 

непогаше
на частина 

боргу 
(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
пога
шення 

Кредити банку Х 0 Х Х 
у тому числі: 
Зобов’язання за цінними паперами Х 0 Х Х 
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним випуском): Х 0 Х Х 
за векселями (всього) Х 0 Х Х 
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом): 

Х 0 Х Х 

Податкові зобов’язання Х 22 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0 Х Х 
Інші зобов’язання Х 515 Х Х 
Усього зобов’язань Х 537 Х Х 

10. Інформація щодо аудиторського висновку 
Аудиторська фірма «Регістр» (свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000309 № 337 від 27.03.07р. 

про внесення в реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, термін дії 
з 27.03.07р. по 15.12.10р.). Аудиторська палата України видала ТОВ «АФ «Регістр» свідоцтво 
про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26.01.01 р. Рішенням АПУ 
від 15.12.05р. №156/6 термін дії свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської ді-
яльності продовжено до 15.12.10 р.

За результатами аудиторської перевірки ПАТ «КСБМУ№1», проведеної у відповідності до 
Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стан-
дартів № 700, № 705, №706, № 720, ТОВ «АФ «Регістр» підтверджує, що фінансова звітність 
ПАТ «КСБМУ №1» станом на 31.12.2012р. у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, 
Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової 
звітності у всіх суттєвих аспектах, за винятком зауважень, пов’язаних із неучастю аудитора в 
інвентаризації активів та не створенням резервів, достовірно і повно подає інформацію про 
підприємство відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.

Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення 

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії — 22/04/2013, http://stockmarket.gov.ua 

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
12.2. Генеральний директор Чащин Ю.А. ______________ (підпис) м.п (22/04/2013 р.)

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «КиЇВСЬКЕ СПЕцІАЛІЗОВАнЕ БУДІВЕЛЬнОМОнтАЖнЕ УПРАВЛІннЯ №1»

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КОРПОРАцІЯ УКРЖиЛБУД»

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 «Кор
порація Укржилбуд»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 22931511

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

www.ukrzhylbud.emit.com.ua, www.stockmarket.gov.ua



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 24 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента
за підсумками роботи у 2012 році

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 

«ОДЕСнАфтОПРОДУКт»
(скорочене найменування —  
ПАт «ОДЕСнАфтОПРОДУКт»

1.2. Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 65063 Одеська область Приморський район 

м. Одеса провулок 2й Артилерiйський, буд. 6
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03482749

1.5. Міжміський код та телефон (048) 7847413
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента 

Серія А01 № 380554

1.7. Дата державної реєстрації 08.08.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково 
використовується емітентом для розкриття 
інформації 

www.onp.com.ua

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

найменування
показника

період
звітний

за МСфО
попередній
за П(С)БУ

Усього активів 92941  134921
Основні засоби (за залишковою вартістю) 43361  46201
Довгострокові фінансові інвестиції 6307  9165
Запаси 1329  23313
Сумарна дебіторська заборгованість 23611  51244
Грошові кошти та їх еквіваленти 3389  798
Власний капітал 20377  35241
Статутний капітал 14641  14641
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (11737)  (10767)
Довгострокові зобов’язання 259  53461
Поточні зобов’язання 72189  46219
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (0,217)  (0,428)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

(0,217)  (0,428)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 58563240  58563240
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 20377  35241

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Не заповнюють емітенти — акціонерні товариства
Інформація про посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента: 
Голова Правлiння Рибка Олександр Володимирович
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з економічних питань Плiскунов Тимур 

Миколайович
Член Правлiння, Заступник Голови Правління з виробництва Несмiян Вiталiй Вiкторович
Член Правлiння, Заступник Голови Правління з питань капітального будівництва 
Бутенко Сергiй Миколайович
Член Правлiння, начальник ЦЗН №2 Радобенко Олександр Миколайович
Голова Наглядової Ради Бурхан Юлiя Iгорiвна
Член Наглядової Ради Бокова Наталя Геннадiївна
Член Наглядової Ради Перевiзний Вадим Миколайович
Голова Ревiзiйної Комiссiї Вискарка Тетяна Василiвна
Член Ревiзiйної комiсiї Пихаленко Андрiй Петрович
Член Ревiзiйної комiсiї Холба Вiкторiя Юрiївна
Інформація про засновників емітента
Держава у особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по 

Одеськiй областi. Частка в статутному капiталi 0.000000000000%
Органiзацiя орендарiв Орендної виробничо-комерцiйної фiрми «Одеснафтопродукт». 

Частка в статутному капiталi 0.000000000000%
4. Інформація про цінні папери емітента

Акцiї іменнi простi. Форма випуску — бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 
58563240 шт. Номiнал одного цiнного папера 0.25 грн. Процент в cтатутному капiталi 
емiтента 100.00%. 

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій видане 01.07.2011р. реєстрацій-
ний номер 52/15/1/10 Одеським територіальним управлінням ДКЦПФР. Додаткових 
випускiв акцiй емiтента не проводилось.

Акції ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» знаходяться в біржовому списку Придніпровської 
фондової біржі. Iнформацiї стосовно торгiвлi цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх 
та зовнiшнiх ринках не має. 

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

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

6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 26.04.2012. За підсумками роботи Това-

риства у 2012 році чергові загальні збори акціонерів скликано на 24.04.2013р.
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.  0.00  0.00  0.00  0.00
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

 0.00  0.00  0.00  0.00

Сума виплачених дивідендів, грн.  0.00  0.00  0.00  0.00
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

 . .  . .  . .  . . 

Дата виплати дивідендів  . .  . .  . .  . . 
Опис  Дивiденди за пiдсумками господарської дiяльностi 

Товариства за 2011 рiк не нараховувалися та не сплачу-
валися у 2012 роцi.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОДЕСНАФТО-
ПРОДУКТ», якi вiдбулися 26 квiтня 2012р. прийнято 
рiшення «Дивiденди за результатами господарської 
дiяльностi Товариства за 2011 рiк не нараховувати та 
не сплачувати».

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудит проводився згідно договору № 03-01/13 від 01.01.2013 р., укладеного між при-

ватним підприємством аудиторсько-консалтинговою фірмою «ЮГТ ПЛЮС» та 
ПАТ  «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ».

Приватне пiдприємство аудиторсько-консалтингова фiрма «ЮГТ ПЛЮС « зареєстрова-
на Виконавчим комiтетом Одеської мiської ради 12.09.2006 р. за № 1 556 105 0001 022166, 
свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО № 270905 i здiйснює свою дiяльнiсть на 
основi Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4023, яке 
видане згідно рішення Палати аудиторів України за № 181/2 від 20.07.2007р. Термін чиннос-
ті Свідоцтва до 20.07.2012 р. Рішенням Аудиторської палати України від 05.07.2012р. №252/3 
термін чинності Свідоцтва продовжено до 05.07.2017 р. Рішенням Аудиторської палати Укра-
їни № 221/4 від 04.11.2010 р. затверджено результати зовнішньої перевірки системі контр-
олю якості, що була проведена 14 вересня 2010 року, та надано позитивний висновок.

Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ «Одеснафтопродукт», 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 
31.12.2012  року, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики То-
вариства та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з по-
передньо застосованих П(С)БО на МСФЗ. 

Фінансова звітність за рік, який закінчився 31.12.12 року є попередньою фінансовою 
звітністю ПАТ«одеснафтопродукт», яка складена на концептуальній основі спеціального 
призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 
«Перше застосування МСФЗ».

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

Попередня фінансова звітність було надана та узгоджена управлінським персоналом 
із використанням описаної у примітках до попередньої фінансової звітності за 2012 рік 
концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог 
МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтвер-
джень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. 

Під час виконання аудиторських процедур здійснювалась вибіркова перевірка та до 
уваги бралися тільки суттєві викривлення. 

Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та ін-
формації, розкритих у фінансовій звітності суттєвих принципів облікової політики Това-
риства та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попе-
редньо застосованих П(С)БО на МСФЗ. 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової 
звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, 
описаною в примітках до попередньої фінансової звітності за 2012 рік. Управлінський 
персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає 
потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить сут-
тєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової 
звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних ви-
мог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур 
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попе-
редньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих 
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання 

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ОДЕСнАфтОПРОДУКт»



№79, 24 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

97

суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудитор-
ських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також 
оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, ви-
конаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансо-
вої звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлен-
ня модифікованої аудиторської думки. 

Показники, що характеризують фінансовий стан та платоспроможність товариства 
станом на 31.12.12 року, свідчать про можливість безупинного функціонування 
ПАТ  «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» як суб’єкта господарювання.

Вартість чистих активів відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України та 
Рішенню ДКЦПФР України « Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення 
вартості чистих активів акціонерних товариств » від 17.11.2004р. за № 485.

Так, згідно розрахунку, вартість чистих активів станом на 31.12.2012 року стано-
вить  — 20 377 тис. грн., яка більше статутного (складеного) капіталу, що становить — 
14 641 тис. грн.

Підстава для висловлення умовнопозитивної думки
При складанні попередньої фінансової звітності за 2012 рік були використані обліко-

ві політики та оцінки які базуються на вимогах МСФЗ, але є обмеження в частині струк-
тури та форми фінансової звітності в зв’язку з використанням форм фінансової звітнос-
ті які відповідають вимогам П(с)БО.

Під час проведення аудиту відповідності вартості основних засобів підприємства, 
було встановлено, що вартість основних засобів було не обґрунтовано завищена на 
57,9  тис. грн., що на нашу думку призвело до одночасного завищення прибутку за 
2012  рік на суму 57,9 тис. грн. 

Однак, дані викривлення не є суттєвими та всеохоплюючими щодо загального впли-
ву на достовірність та справедливість інформації наданої в попередній фінансової звіт-
ності за 2012 рік, та не змінює загальні економічні показники, які характеризують фінан-
совий стан підприємства. 

Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу питань, викладених у параграфі «Підстава для 

висловлення умовно-позитивної думки», попередня фінансова звітність станом на 
31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспек-
тах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в приміт-
ках до попередньої фінансової звітності за 2012 рік, включаючи припущення управлін-
ського 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.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання.
Попередню фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕС-

НАФТОПРОДУКТ» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(с)БО на 
МСФЗ відповідно до пункту 2 статті 121 Закону України від 16.07.99 № 996-XIV «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність і Україні». 

Привертаємо увагу користувачів, що фінансову звітність було підготовлено в рамках про-
цесу переходу ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» на використання Міжнародних стандартів фінан-
сової звітності. Датою такого переходу є 01.01.2012 року. Тобто перша фінансова звітність за 
звітний період 2012 року є попередньою фінансовою звітністю, та в ній не наводиться порів-
няльна інформація за 2011 рік, що відповідає роз’ясненням наданим спільним листом Націо-
нального Банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики Украї-
ни від 7 грудня 2011 р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, 
який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові 
результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний 
капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що 
вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану 
ПАТ  «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ», результатів його операційної діяльності та руху грошових 
коштів на концептуальній основі МСФЗ. Тобто, фінансова звітність за 2012 рік складена 
відповідно до концептуальних основ спеціального призначення.

Для складання попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік і першої фінан-
сової звітності за МСФЗ за 2013 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 
31.12.2013  р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1. 

Таким чином, під час аудиту фінансової звітності за 2012 рік існує додаткова норма-
тивна суттєва невизначеність щодо відповідності застосовуваних версій МСФЗ на дату 
переходу (01.01.2012 р.) і на першу звітну дату за МСФЗ (31.12.2013 р).

Ми звертаємо увагу на ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 
01.01.2012 та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу пер-
шого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013,в зв’язку з на-
буттям чинності нових версій МСФЗ на дату 31.12.2013 року. 

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
буде розкрито у термін до 30 квітня 2013 року. На власній веб-сторінці в мережі Інтернет, 
www.onp.com.ua, повний текст річної буде розкрито у термін до 30.04.2013.

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

знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. Найменування посади
Голова Правлiння ____________  Рибка Олександр Володимирович

Річна інформація емітента
за підсумками роботи у 2012 році

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 

«ЕКСІМнАфтОПРОДУКт»
(скорочене найменування — ПАт «ЕКСІМ
нАфтОПРОДУКт»)

1.2. Організаційно-правова форма акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 65003, Одеська область, Суворовський рн, 

м. Одеса, вул. наливна, 15
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22465515
1.5. Міжміський код та телефон (048) 7786113
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента 

Серія АО1 № 380553

1.7. Дата державної реєстрації 30.06.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

http://eximneft.com.ua

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

найменування
показника

період
звітний

за МСфО
попередній
за П(С)БУ

Усього активів 399183  439214
Основні засоби (за залишковою вартістю) 238158  216781
Довгострокові фінансові інвестиції 75935  41535
Запаси 15750  18308
Сумарна дебіторська заборгованість 64067  128802
Грошові кошти та їх еквіваленти 3431  770
Власний капітал 225671  277377
Статутний капітал 30165  30165
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 140339  182572
Довгострокові зобов’язання 60905  33843
Поточні зобов’язання 112041  127986
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (0,34)  (0,412)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

(0,34)  (0,412)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 120660173  120660173

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 225671  277377

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Не заповнюють емітенти — акціонерні товариства
Інформація про посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента: 
Голова Правлiння Романовський Андрiй Михайлович
Член Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння Марковський Олександр Воло-

димирович
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з економiчних питань Батозський Сергiй 

Вiталiйович
Член Правлiння, директор з виробництва Тертичний Вячеслав Володимирович
Член Правлiння, Помiчник Голови Правлiння з технiчного розвитку Юношев Павло Ми-

колайович
Голова Наглядової Ради Дмитренко Олександр Васильович
Член Наглядової Ради Живага Ольга Володимирiвна
Член Наглядової Ради Давиденко Дмитро Володимирович
Голова Ревiзiйної Комiсiї Коваленко Олена Миколаївна
Член Ревiзiйної комiсiї Паукова Анастасiя Юрiївна
Член Ревiзiйної комiсiї Олесик Марина Вiталiївна
Інформація про засновників емітента
Держава в особi Державного комiтету по нафтi та газу, який лiквiдовано згiдно Указу 

Президента України «Про утворення Державного комітету нафтової, газової та переробної 
промисловості України» № 61/95 від 18.01.1995р. Частка в статутному капiталi 0,0%

4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї іменнi простi. Форма випуску — бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 

120660173шт. Номiнал одного цiнного паперу 0,25 грн. Відсоток в cтатутному капiталi 
емiтента 100.00%.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане 15.07.2011р., реєстраційний номер 
941/1/10 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акції ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» знаходяться у біржовому списку ПрАТ «Придні-
провська фондова біржа». Iнформацiї стосовно торгiвлi цiнними паперами емiтента на 
внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не має. Додаткових випускiв акцiй емiтента протягом 
останнiх 5 рокiв не проводилось.

ПУБЛІЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЕКСІМнАфтОПРОДУКт»
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5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

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

6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 25.04.2012. Чергові загальні збори акціо-

нерів Товариства з а підсумками роботи у 2012р. скликано на 25.04.2013р.
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. 

 0.00  0.00  0.00  0.00

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн. 

 0.00  0.00  0.00  0.00

Сума виплачених диві-
дендів, грн. 

 0.00  0.00  0.00  0.00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів 

 . .  . .  . .  . . 

Дата виплати 
дивідендів

 . .  . .  . .  . . 

Опис  Дивiденди за пiдсумками господарської дiяльностi Товариства за 
2011 рiк не нараховувалися та не сплачувалися у 2012 роцi.

Загальнимиi зборами акцiонерiв ПАТ «ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ», якi 
вiдбулися 25 квiтня 2012р. прийнято рiшення «Дивiденди за 

результатами господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк не 
нараховувати та не сплачувати».

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудит проводився аудиторсько-консалтинговою фірмою «ЮГТ ПЛЮС» згідно догово-

ру № 01-01/13 від 01.01.2013 р., укладеного між приватним підприємством аудиторсько-
консалтинговою фірмою «ЮГТ ПЛЮС» та ПАТ «Ексімнафтопродукт 

Приватне пiдприємство аудиторсько-консалтингова фiрма «ЮГТ ПЛЮС « зареєстро-
вана Виконавчим комiтетом Одеської мiської ради 12.09.2006 р. за № 1 556 105 0001 
022166, свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО № 270905 i здiйснює свою 
дiяльнiсть на основi Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 
№ 4023, яке видане згідно рішення Палати аудиторів України за № 181/2 від 20.07.2007р. 
Термін чинності Свідоцтва до 20.07.2012 р. Рішенням Аудиторської палати України від 
05.07.2012р. №252/3 термін чинності Свідоцтва продовжено до 05.07.2017 р. Рішенням 
Аудиторської палати України № 221/4 від 04.11.2010 р. затверджено результати зовнішньої 
перевірки системі контролю якості, що була проведена 14 вересня 2010 року, та надано 
позитивний висновок.

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«Ексімнафтопродукт», що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 
року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капі-
тал за рік, який закінчився 31.12.2012 року, а також з стислого викладу суттєвих принци-
пів облікової політики Товариства та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояс-
нює вплив переходу з попередньо застосованих П(с)БО на МСФЗ. 

Фінансова звітність за рік, який закінчився 31.12.12 року є попередньою фінансовою 
звітністю ПАТ«Ексімнафтопродукт», яка складена на концептуальній основі спеціального 
призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Пер-
ше застосування МСФЗ».

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде 
використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової 
звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які бу-
дуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при скла-
данні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Попередня фінансова звітність була надана та узгоджена управлінським персоналом 
із використанням описаної у примітках до попередньої фінансової звітності за 2012 рік 
концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог 
МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтвер-
джень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. 

Під час виконання аудиторських процедур здійснювалась вибіркова перевірка та до 
уваги бралися тільки суттєві викривлення. 

Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та ін-
формації, розкритих у фінансовій звітності суттєвих принципів облікової політики Товари-
ства та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попере-
дньо застосованих П(с)БО на МСФЗ. 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової 
звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, 
описаною в примітках до попередньої фінансової звітності за 2012 рік. Управлінський пер-
сонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає по-
трібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттє-
вих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звіт-
ності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних ви-
мог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських до-
казів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур зале-

жить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, 
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом 
господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських про-
цедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповід-
ності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управ-
лінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлен-
ня модифікованої аудиторської думки. 

Показники що характеризують фінансовий стан та платоспроможність товариства ста-
ном на 31.12.2012р. свідчать про можливість безупинного функціонування ПАТ «Ексім-
нафтопродукт» як суб’єкта господарювання. 

Вартість чистих активів відповідає вимогам ст.155, п.3 Цивільного кодексу України та 
Рішенню ДКЦПФР України «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення 
вартості чистих активів акціонерних товариств» від 17.11.2004р. за № 485.

Так, згідно розрахунку, вартість чистих активів станом на 31.12.2012 року стано-
вить  — 225 671 тис. грн., яка більше статутного (складеного) капіталу, що становить — 
30 165 тис. грн.

Підстава для висловлення умовнопозитивної думки
При складанні попередньої фінансової звітності за 2012 рік були використані облікові 

політики та оцінки які базуються на вимогах МСФЗ, але є обмеження в частині структури 
та форми фінансової звітності в зв’язку з використанням форм фінансової звітності які 
відповідають вимогам П(с)БО.

Під час проведення аудиту відповідності дебіторської заборгованості підприємства, 
було встановлено, що дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги було не об-
ґрунтовано завищена на 36,3 тис. грн., що на нашу думку призвело до одночасного зави-
щення прибутку за 2012 рік на суму 36,3 тис. грн. 

Однак, дані викривлення не є суттєвими та всеохоплюючими щодо загального впливу 
на достовірність та справедливість інформації наданої в попередній фінансової звітності 
за 2012 рік, та не змінює загальні економічні показники, які характеризують фінансовий 
стан підприємства. 

Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу питань, викладених у параграфі «Підстава для 

висловлення умовно-позитивної думки», попередня фінансова звітність станом на 
31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах 
відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітках до 
попередньої фінансової звітності за 2012 рік, включаючи припущення управлінського пер-
соналу 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.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання.
Попередню фінансову звітність ПАТ «Ексімнафтопродукт» було складено в процесі 

зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ відповідно до пункту 2 статті 121 За-
кону України від 16.07.99 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність і 
Україні». 

Привертаємо увагу користувачів, що фінансову звітність було підготовлено в рамках 
процесу переходу ПАТ «Ексімнафтопродукт» на використання Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Датою такого переходу є 01.01.2012 року. Тобто перша фінансова 
звітність за звітний період 2012 року є попередньою фінансовою звітністю, та в ній не 
наводиться порівняльна інформація за 2011 рік, що відповідає роз’ясненням наданим 
спільним листом Національного Банку України, Міністерства фінансів України, Державної 
служби статистики України від 7 грудня 2011 р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-
5/30523, N 04/4-07/702.

Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, 
який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові 
результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний 
капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що 
вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану 
ПАТ  «Ексімнафтопродукт», результатів його операційної діяльності та руху грошових ко-
штів на концептуальній основі МСФЗ. Тобто, фінансова звітність за 2012 рік складена 
відповідно до концептуальних основ спеціального призначення.

Для складання попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік і першої фінан-
сової звітності за МСФЗ за 2013 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 
31.12.2013  р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1. 

Таким чином, під час аудиту фінансової звітності за 2012 рік існує додаткова норма-
тивна суттєва невизначеність щодо відповідності застосовуваних версій МСФЗ на дату 
переходу (01.01.2012 р.) і на першу звітну дату за МСФЗ (31.12.2013 р).

Ми звертаємо увагу на ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 
01.01.2012 та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу пер-
шого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013,в зв’язку з на-
буттям чинності нових версій МСФЗ на дату 31.12.2013 року. 

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
буде розкрито у термін до 30 квітня 2013 року. На власній веб-сторінці в мережі Інтернет, 
http://eximneft.com.ua, повний текст річної інформації буде розкрито у термін до 
30.04.2013.

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

знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. Найменування посади

Голова Правлiння __________________  Романовський Андрiй Михайлович
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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 Публічне акціонерне товариство 

«Запорізький завод надпотужних 
трансформаторiв»

1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 69124, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

вул. Випробувачів, 2
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 13604509
1.5. Міжміський код та телефон 0(61) 701 93 93
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента

А01 № 029330

1.7. Дата державної реєстрації 17.01.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково Використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.zst.ua

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

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 152083 132414
Основні засоби (за залишковою вартістю) 120676 124672
Довгострокові фінансові інвестиції 21 32
Запаси 2505 3841
Сумарна дебіторська заборгованість 26643 1374
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 15
Власний капітал 121764 120069
Статутний капітал 6164 6164
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 76450 70438
Довгострокові зобов’язання 5214 5665
Поточні зобов’язання 23147 5200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,01132000 0,052 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

  

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 123280000 123280000 
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 121764 91908

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Не заповнюють емітенти — акціонерні товариства.
Інформація про посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента: 
Генеральний директор Гостiщев Олександр Васильович
Головний бухгалтер Поспєлова Світлана Юріївна
Голова Наглядової ради Компанiя Azidano Limited
Член Наглядової ради Компанiя Zadano Limited
СекретарНаглядової ради Компанiя Karatano Limited
Голова Ревiзiйної комісії Компанiя «Tregory Holdings Limited»
Інформація про засновників емітента
Держава Україна в особi Запорiзької Обласної ради народних депутатiв. Частка в статут-

ному капiталi 0.00%
4. Інформація про цінні папери емітента

Акцiї Акцiя проста бездокументарна iменна. Форма випуску — Документарнi iменнi. 
Кiлькiсть цiнних паперiв 123 280 000 шт. Номiнал одного цiнного папера 0.05 грн. Процент в 
cтатутному капiталi емiтента 100.00%. Протягом 2012 року Товариство не проводило додат-

кової емiсiї акцiй. Протягом 2012 року цiнних паперiв, емiтентом яких є ПАТ «Супер», якi б 
перебували у лiстингу, немає. На органiзацiйно-оформлених ринках акцiї Товариства не обер-
таються. Цiннi папери Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не торгуються. Даннi про 
продаж цiнних паперiв ПАТ «Cупер» на вторинних неорганiзованих ринках у Товариства 
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 у депозитарнiй системi 
України, за звiтний перiод не вiдбувалося

6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 06.04.2012
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 15.03.2013

7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi 
стандарти фiнансової звiтностi (надалi — МСФЗ).

Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складена на основi бухгалтерських записiв, зроблених 
згiдно з українським законодавством, з вiдповiдною перекласифiкацiєю окремих статей та 
внесенням необхiдних трансформацiйних коригувань з метою достовiрного представлення 
iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.

Оскiльки договiр про здiйснення аудиторської перевiрки був укладений пiсля дати Балан-
су, ми не приймали участь в iнвентаризацiї матерiальних активiв Товариства. Вiдповiдно ми 
не мали змоги визначити, чи була потреба в будь-яких коригуваннях основних засобiв та 
запасiв Товариства.

Датою переходу на МСФЗ Товариство визнало 1 сiчня 2011 року, що було дозволено 
спiльним листом Мiнiстерства фiнансiв України, НБУ та Державної служби статистики Украї-
ни вiд 07.12.2011 року № 12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702, але у зв'язку 
з чим дана фiнансова звiтнiсть не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам застосовнiй концептуальнiй 
основi (МСФЗ), оскiльки не наводить порiвняльну (складену за МСФЗ) iнформацiю за 
2011  рiк (крiм балансу).

Примiтки до фiнансової звiтностi не мiстять розкриття iнформацiї, що передбачена у 
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовiiнструменти: розкриття iнформацiї».

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для 
висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх 
суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв» 
станом на 31.12.2012 року, та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2012 рiк, 
вiдповiдно до МСФЗ. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«АЛЬЯНСАУДИТ»

ЄДРПОУ 34829687, 69006, м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19, телефон (факс) 
(061) 233-86-99, 224-62-69. Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та 
аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 3936, видане на пiдставi рiшення 
Аудиторської палати України № 171/5 вiд 19.01.2007 року, чинне до 03.11.2016 року

Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi ПАТ «Запорiзький завод надпотужних 
трансформаторiв» проводилася на пiдставi договору № 201/13 вiд 25.01.2013 р. Аудиторська 
перевiрка проведена у перiод з 29 сiчня 2013 року до 25 лютого 2013 року.

ДиректорТовариства з обмеженоювiдповiдальнiстю «АЛЬЯНСАУДИТ» Рубiтель О.Ю
(Сертифiкат аудитора Серiя А № 005648 виданий рiшенням Аудиторської палати України 

№ 130 вiд 25.12.2003 р.)
дiя якого продовжена до 25.12.2013р. рiшенням Аудиторської палати України № 195/2 вiд 

30.10.2008р.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації 

 у загальнодоступній 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 інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

10.2. Найменування посади
Генеральний директор __________________________  Гостiщев О.В.

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЗАПОРІЗЬКий ЗАВОД нАДПОтУЖниХ тРАнСфОРМАтОРIВ»

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ГАйДАРІВЕцЬ»

Річна інформація емітента
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Гайдарівець» 

2. Код за ЄДРПОУ емітента 25210431

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

http://gaydarivetz.ugmk.net/

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ДОнЕцЬКий ЕЛЕКтРОМЕтАЛУРГІйний ЗАВОД»

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 
 «Донецький електрометалургійний 
 завод»
2. Код за ЄДРПОУ емітента  30479040 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію  http://stat.demz-ua.com/notice2013_01/

Генеральний директор  Овчінніков Г.О.



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 24 квітня 2013 р. 
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ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КОнСЕРВний ЗАВОД «РОГIЗнА»

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Консервний 
завод «Рогiзна»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Чернівецька , д/н, 58025, м. Чернiвцi, вул. М.Торе-

за, 78
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14261477
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (0372) 529109
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 №686277
1.7. Дата державної реєстрації: 18.08.1998
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-konservnii-zavod-rog-zna
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства, (тис.грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1095.1 1090.1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 125.2 131.1
Довгострокові фінансові інвестиції 933 933
Запаси 1.9 1.9
Сумарна дебіторська заборгованість 26.5 15.6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 334.8 396.1
Статутний капітал 197.4 197.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -217.8 -156.5
Довгострокові зобов’язання 365 365
Поточні зобов’язання 395.3 329
Чистий прибуток (збиток) --61.2 -166.1
Вартість чистих активів 334.8 396.1

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про посадових осіб емітента. Голова правлiння — Онiщенко Сергiй 

Вiкторович; Головний бухгалтер — Андрусова Галина Петрiвна; Ревiзор — Савчук Ма-
рина Дмитрiвна.

Інформація про засновників емітента. Засновником товариства є Чернiвецьке регіо-
нальне відділення ФДМУ. Станом на 31.12.2012р. ФДМУ акціями товариства не володіє.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції: Дата реєстрації випуску — 21.02.2011, номер свідоцтва про реєстрацію ви-

пуску — 08/24/1/11, орган, що зареєстрував випуск — Чернiвецьке територiальне 

управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, код — д/н, тип 
цінного паперу — Акція проста бездокументарна іменна, форма існування — Бездо-
кументарні іменні, номінальна вартість — 0.250 грн., кількість — 789416 шт., загальна 
номінальна вартість — 197354.000 грн., частка у статутному капіталі 100 %. Акції роз-
міщено повністю. Торгiвля цiнними паперами 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

У зв'язку з важким фiнансовим становищем товариства, загальнi збори акцiонерiв 
у звiтному роцi не скликались.

7. Інформація про дивіденди
Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками звiтного та попереднього звiтному 

рокiв приймалося.
8. Інформація щодо аудиторського висновку

Приватна аудиторська фiрмою «Аудит-Сервiс» (внесена до Реєстру суб’єктiв ауди-
торської дiяльностi за рiшенням Аудиторської Палати України вiд 26.01.2001 р. № 98, 
про що має свiдоцтво № 2394, чинне до 30.11.2015 р.), вiдповiдно до договору на здій-
снення аудиту№ 13 вiд 11 березня 2013 року, укладеним з ПрАТ «Консервний завод 
Рогізна» провела аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Товариства. 

Висновок аудитора. На думку аудитора, за винятком впливу питань описаних вище, 
фiнансовий звiт ПрАТ «Консервний завод «Рогiзна» достовiрно вiдображає в усiх сут-
тєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31.12.2012 року та фiнансовi результати 
дiяльностi за 2012 рiк вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та 
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
22.04.2013, річна інформація опублікована на сторінці в мережі Інтернет  
http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-konservnii-zavod-rog-zna

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. Голова правлiння Оніщенко Сергій Вікторович  23.04.2013.

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 
«БУДтЕХ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 25114911
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який 
розміщено регулярну річну інформацію 

www 25114911.pat.ua

Голова правлiння ____________  Бурлай Олександр Миколайович

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «БУДтЕХ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Пiдприємство з iноземними iнвестицiями 
«IНТЕРВИБУХПРОМ»

1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

31385850

1.4 Місцезнаходження емітента 39802, м. Комсомольськ Полтавської областi, 
вул.. Будiвельникiв, буд. 16

1.5 Міжміський код, телефон та факс 
емітента

/056/ 404-95-84, /05348/ 7-48-94,
/056/ 404-95-85

1.6 Електронна поштова адреса емітента Tolstoguzova@explosive.in.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.ivp.pat.ua

1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
19 квітня 2013 року, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IВП» про до-

строкове припинення повноважень Наглядової ради Товариства, звiльнено з посади:
- Голови Наглядової ради ПрАТ «ІВП» — Толчинського Ігора Анатолійовича (паспорт АК 

№ 653359 виданий 29.11.1999 р. Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в 
Дніпропетровській області; частка, якою володіє особа у статутному капіталі Емітента — 
0,0028%). Особа перебувала на посаді протягом 2-х років. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини особа не має.

- Члена Наглядової ради ПрАТ «ІВП» — Чакіна Петра Олександровича (паспорт АК 
№ 474200 виданий 27.02.1999 р. Криворізьким РВ УМВС України в Дніпропетровській об-
ласті; частка, якою володіє особа у статутному капіталі Емітента — 0,0018%). Особа перебу-
вала на посаді протягом 2-х років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
особа не має.

19 квітня 2013 року, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IВП» про об-
рання нового складу Наглядової ради Товариства, призначено на посаду:

- Голови Наглядової ради ПрАТ «ІВП» — Носова Володимира Миколайовича (паспорт АК 
№ 781940 виданий 17.02.2000 р. Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дні-
пропетровській області; частка, якою володіє особа у статутному капіталі Емітента — 
0,0047%). Строк, на який призначено особу — 3 роки. Особа з 1993 по 2003 рр. займала ке-
рівні посади у ЗАТ «УМТП КЦРЗ», з 2005 року перебуває на посаді Голови Наглядової ради 
ПрАТ «УФК». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.

- Члена Наглядової ради ПрАТ «ІВП» — Толчинського Ігора Анатолійовича (паспорт АК 
№ 653359 виданий 29.11.1999 р. Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в 
Дніпропетровській області; частка, якою володіє особа у статутному капіталі Емітента — 
0,0028%). Строк, на який призначено особу — 3 роки. Особа з 2008 по 2011 рр. перебувала 
на посаді члена Наглядової ради ЗАТ «ІНТЕРВИБУХПРОМ», з 2011 року — займала посаду 
Голови Наглядової ради ПрАТ «ІВП». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
особа не має.

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

ленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

Директор  Чепурний Петро Григорович
22.04.21013 р.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ПIДПРиЄМСтВО З IнОЗЕМниМи IнВЕСтицIЯМи «IнтЕРВиБУХПРОМ»

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Лабораторiя технологiй безпеки»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента
м. Київ , Печерський, 01103, Київ, Кiквiдзе 10А
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
31868000
1.5. Міжміський код та телефон емітента
(044)2886415
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
Серiя А01 № 770140
1.7. Дата державної реєстрації
02.03.2002
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації
lstec.com

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3621,3 3518,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 326,3 326,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 24,8 21,8
Сумарна дебіторська заборгованість 0,3 0,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 343,3 231,2
Власний капітал 3112,1 3025,6
Статутний капітал 600 600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2512,1 2425,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання - -
Чистий прибуток (збиток) 86,5 -1845,6
Вартість чистих активів 3621,3 3518,9

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

вих осіб та його засновників.
Інформація про органи управління емітента.
Органами Товариства є: -Вищий орган Товариства — Загальнi збори акцiонерiв Товари-

ства (надалi — Загальнi збори); -Наглядова рада; -Виконавчий орган — Голова правлiння То-
вариства ; Правомочнiсть Загальних зборiв та порядок прийняття ними рiшень, порядок та 
строки їх скликання визначаються вiдповiдно до чинного законодавства, та Статуту товари-
ства. Для контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу та захисту прав акцiонерiв у Товариствi 
створена Наглядова рада ( склад одна особа-Голова наглядової ради). Виконавчим органом 
Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю є Голова правлiння Товари-
ства. 

Інформація про посадових осіб емітента.
голова правлiння — Бурко Iгор Ярославович (код 2107605271);
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
Джi. Бi. Ес. Лебораторiз Ел. Ел. Сi. (код за ЕДРПОУ 306529) — 94.17 %
фізичні особи:
Вотерс Пол Макс — 5.83 %
Усього — 100 %

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 — 16.11.2010, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 

664/10/1/10, орган, що зареєстрував випуск — Територiальне управлiння Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку вм. Києвi та Київськiй областi, код — UA4000100663, тип 
цінного паперу — Акція проста бездокументарна іменна, форма існування — Бездокументар-
ні іменні, номінальна вартість — 1.0 грн., кількість — 600000 шт., загальна номінальна вар-
тість — 600000.00 грн., частка у статутному капіталі 100 %

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

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. Протягом 2010-2012 р. Депози-
тарій не змінювався

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

рів та у разі їх непроведення вказуються причини.
У разі якщо загальні чергові та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не 

відбулись, емітент має розкрити причини. 
Вид загальних зборів* чергові позачергові

X

Дата проведення 15.03.2013
Кворум зборів** 94.17
Опис ПРОТОКОЛ № 17 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ЛАБОРАТОРIЯ ТЕХНОЛОГIЙ БЕЗПЕКИ» (надалi — Товариство) Дата про-
ведення зборiв — 15 березня 2013 року. Час проведення зборiв — 11.00 годин. Мiсце 
проведення зборiв: 01103, м. Київ, вул. Кiквiдзе, 10-А Дата складання перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 11 березня 2013 року. За-
гальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 
загальних зборах — 2 особи. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв — власникiв голо-
суючих акцiй товариства , якi зареєструвалися для участi у загальних — 565 000 голосiв; 
Кворум загальних зборiв — для участi у загальних зборах зареєструвалися акцiонери, 
якi в сукупностi володiють 565 000 голосiв iз 600 000 загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв Товариства, що вiдповiдає 94,1667 вiдсоткам вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв Товариства. Збори вважаються правомочними i правi приймати рiшення з 
усiх питань порядку денного. Голова зборiв Дубров Костянтин Олександрович Склад 
реєстрацiйної комiсiї: Реєстрацiйна комiсiя обрана Наглядовою радою Товариства 
(протокол вiд 21 сiчня 2013 року) у складi двох осiб: Верховський Олег Володимиро-
вич — голова реєстрацiйної комiсiї. Бойчук Олена Анатолiївна — член реєстрацiйної 
комiсiї. На Загальних зборах акцiонерiв присутнiй Бурко Iгор Ярославович, Голова 
правлiння Товариства. З питань проведення зборiв слухали Дуброва К.О. Вказав, що 
загальнi збори акцiонерiв Товариства скликанi згiдно iз рiшенням Наглядової ради То-
вариства вiд 21 сiчня 2013 року. Про час, дату, мiсце проведення загальних зборiв, а 
також про перелiк винесених на розгляд загальних зборiв питань всi акцiонери були 
персонально повiдомленi за 30 днiв до дати проведення зборiв. Окрiм того, оголошен-
ня про скликання зборiв було опублiковано в офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового ринку. Збори є рiчними. Вказав на необхiднiсть обрання 
секретаря загальних зборiв, а також обрання лiчильної комiсiї. Секретарем зборiв за-
пропонував обрати Бурка Iгоря Ярославовича. Лiчильну комiсiю запропонував обрати 
у складi Верховського Олега Володимировича та Бойчук Олени Анатолiївни. Iнших 
пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Пiдсумки голосування з процедурних питань: 
Прийняте рiшення: 1. Обрати секретарем зборiв Бурка Iгоря Ярославовича. 2. Обрати 
лiчильну комiсiю у складi: Верховський Олег Володимирович — член лiчильної комiсiї. 
Бойчук Олена Анатолiївна — член лiчильної комiсiї. Результати голосування: «За» 
565 000 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi за-
реєструвались для участi у зборах «Проти» 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах «Утрималось» 
0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися для участi у зборах. Спосiб голосування: вiдкрите голосування, без використання 
бюлетенiв для голосування. Пiсля розгляду процедурних питань, пов’язаних iз прове-
денням загальних зборiв, слухали Бурка I.Я., який оголосив наступний перелiк питань, 
винесених на голосування (порядок денний загальних зборiв): 1. Звiт Голови правлiння 
про фiнансово-господарськi результати дiяльностi ПрАТ «Лабораторiя технологiй без-
пеки» за 2012 рiк. 2. Звiт Наглядової ради про фiнансово-господарськi результати 
дiяльностi ПрАТ «Лабораторiя технологiй безпеки» за 2012 рiк. 3. Затвердження 
фiнансової звiтностi ПрАТ «Лабораторiя технологiй безпеки» за 2012 рiк. 4. Прийняття 
рiшення про розподiлу прибутку ПрАТ «Лабораторiя технологiй безпеки» за 2012 рiк. 
5. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, що можуть вчи-
няться ПрАТ «Лабораторiя технологiй безпеки» у 2013 роцi. По першому питанню по-
рядку денного слухали Бурка Iгоря Ярославовича, який виступив зi звiтом про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Запропонував 
присутнiм затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк. Пiдсумки голосуван-
ня по першому питанню порядку денного: Прийняте рiшення: Затвердити звiт Голови 
правлiння про фiнансово-господарськi результати дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 
Результати голосування: «За» 565 000 голосiв, що складає 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах «Проти» 0 голосiв, 
що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у зборах «Утрималось» 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Спосiб голосування: вiдкрите голо-
сування, без використання бюлетенiв для голосування. Рiшення по першому питанню 
порядку денного вважається прийнятим. По другому питанню порядку денного слуха-
ли Дуброва Костянтина Олександровича., який виступив зi звiтом про роботу Наглядо-
вої ради Товариства у 2012 роцi та прийнятi Наглядовою радою протягом 2012 року 
рiшення. Пiдсумки голосування по другому питанню порядку денного: Прийняте 
рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. Результати голосу-
вання: «За» 565 000 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах «Проти» 0 голосiв, що складає 0 % 
вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах 
«Утрималось» 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у зборах. Спосiб голосування: вiдкрите голосування, без 
використання бюлетенiв для голосування. Рiшення по другому питанню порядку ден-
ного вважається прийнятим. По третьому питанню порядку денного слухали: Бурка I.Я. 
Запропонував присутнiм затвердити баланс та фiнансову звiтнiсть Товариства за 
2012 рiк. Надав присутнiм для ознайомлення баланс та фiнансову звiтнiсть Товари-
ства. Вказав, що iз фiнансовою звiтнiстю акцiонери Товариства також мали можливiсть 
ознайомитись за мiсцезнаходженням Товариства у процесi пiдготовки до проведення 
зборiв. Зауважень щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк вiд акцiонерiв не 
надходило. Пiдсумки голосування по третьому питанню порядку денного: Прийняте 
рiшення: Затвердити баланс Товариства станом на 31 грудня 2012 року та фiнансову 
звiтнiсть Товариства за 2012 рiк. Результати голосування: «За» 565 000 голосiв, що 
складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для 
участi у зборах «Проти» 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах «Утрималось» 0 голосiв, що скла-
дає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
зборах.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЛАБОРАтОРIЯ тЕХнОЛОГIй БЕЗПЕКи»
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Спосiб голосування: вiдкрите голосування, без використання бюлетенiв для голосу-
вання. Рiшення по третьому питанню порядку денного вважається прийнятим. По чет-
вертому питанню порядку денного слухали Бурка I. Я. Запропонував прибуток Товари-
ства з результатами його дiяльностi у 2012 роцi мiж акцiонерами у виглядi дивiдендiв 
не розподiляти, залишивши кошти у розпорядженнi Товариства. Пiдсумки голосування 
по четвертому питанню порядку денного: Прийняте рiшення: Прибуток Товариства за 
результатами його дiяльностi у 2012 роцi мiж акцiонерами у виглядi дивiдендiв не 
розподiляти, залишивши його у розпорядженнi Товариства. Результати голосування: 
«За» 565 000 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвались для участi у зборах «Проти» 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах «Утрималось» 0 
голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у зборах. Спосiб голосування: вiдкрите голосування, без використання 
бюлетенiв для голосування. Рiшення по четвертому питанню порядку денного вважа-
ється прийнятим. По п’ятому питанню порядку денного слухали: Бурка I.Я. Запропо-
нував загальним зборам попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятись 
Товариством протягом другого кварталу 2013 року — першого кварталу 2014 року без 
попереднього погодження Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдсумки голосування по сьо-
мому питанню порядку денного: Прийняте рiшення: Установити, що протягом другого 
кварталу 2013 року — першого кварталу 2014 року Головою правлiння Товариства вiд 
iменi Товариства без попереднього погодження Загальних зборiв акцiонерiв можуть 
вчинятись наступнi правочини, якi вiдповiдають критерiями значних правочинiв (у 
тому числi таких, що вчиняються iз акцiонерами Товариства): • договори позики, 
направленi на отримання Товариством грошових коштiв в борг; • договори пiдряду 
(договори про надання послуг) на придання Товариством та на постачання Товари-
ством консультацiйних послуг у сферi розробки, впровадження та використання IT-
технологiй та послуг (робiт), пов’язаних iз розробкою, налагодженням та проваджен-
ням комп’ютерних програм (модулiв комп’ютерних програм) та апаратних комплексiв. 
Результати голосування: «За» 565 000 голосiв, що складає 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах «Проти» 0 голосiв, 
що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у зборах «Утрималось» 0 голосiв, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Спосiб голосування: вiдкрите голо-
сування, без використання бюлетенiв для голосування. Рiшення по п’ятому питанню 
порядку денного вважається прийнятим. Пiсля розгляду п’ятого питання порядок ден-
ний скликаних на 15 березня 2013 року Загальних зборiв акцiонерiв Товариства ви-
черпано. Збори оголошенi закритими. Голова зборiв К.О. Дубров Секретар I. Я. Бурко 

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 привілейо
ваними акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів

- - - -

Дата виплати дивідендів - - - -
Опис  Прибуток Товариства за результатами його дiяльностi 

у 2012 роцi мiж акцiонерами у виглядi дивiдендiв не 
розподiляти, залишивши його у розпорядженнi Това-
риства

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

перевірку емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудиторської фірми). 

Повна назва Товариствo з обмеженою 
відповідальністю «Аудиторська 
компанія «ЛУКА»»

Ідентифікаційний код 36017930
Місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 

33-37, оф.405
Телефон (044) 3537560, 2062090 
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реє-
стру суб’єктів аудиторської діяльності 

Свідоцтво про внесення до реєстру 
суб’єктів аудиторської діяльності 
№ 4177 від 06.08.08 р.

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реє-
стру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки фінансових установ, що 
здійснюють діяльність на ринку цінних паперів 

Свідоцтво серії АБ №000838, що 
видане за
рішенням ДКЦПФР №1529 від 
23.12.2008 р.

8. ВИСНОВОК
Ми підтверджуємо, що принципи облікової політики та 
облікових оцінок Товариства, що застосовувалися при 
веденні бухгалтерського обліку, не змінювалися про-
тягом періоду, що перевірявся. Класифікація та оцінка 
активів Підприємства, з урахуванням застережень, від-
повідає вимогам П(с)БО. Розмір зобов’язань у фінан-
совій звітності, в цілому, відповідає реальному поло-
женню та нормативам. Склад, структура та 
використання власного капіталу, визначені Товари-
ством об’єктивно та адекватно. Показники фінансової 
звітності Приватного акціонерного товариства «Лабо-
раторія технологій безпеки» станом на 31.12.2012 року 
співставні між собою. Звіт про фінансовий результат, у 
всіх суттєвих аспектах за виключенням зауважень Ауди-
тора, достовірно подає інформацію про фінансовий 
результат за 2012 рік, підрахований відповідно П(с)БО.
Аудитор не знайшов факти угрози безпреривності ді-
яльності Товариства у найближчому майбутньому.
Умовнопозитивна думка.
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке 
йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-
позитивної думки», фінансова звітність відображає досто-
вірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає достовірну та 
справедливу інформацію про) фінансовий стан Приватно-
го акціонерного товариства «Лабораторія технологій без-
пеки» станом на 31 грудня 2012 року та його фінансові 
результати за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, від-
повідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної ін-
формації в мережі Інтернет.

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
23.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується lstec.com, 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. голова правлiння Бурко Iгор Ярославович

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2013

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНЕЦЬККОКС»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00191112

1.4. Місцезнаходження емітента 83086, Донецька обл., м.Донецьк, 
вул. Зарічна, буд.1

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062)387-30-70, факс (062)304-10-95

1.6. Електронна поштова адреса емітента Tatyana.Bondarenko@donetsckcoke.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.donetskcoke.com

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

2. текст повідомлення 
19.04.2013р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (Протокол №2) 

прийняте рішення:
2.1. Відкликати з «19» квітня 2013р. з посади та припинити повноваження Голови 

Наглядової ради Ярошенка Володимира Івановича (паспорт ВА №679009, виданий 

Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 17.04.1997р.). Володiє част-
кою в статутному капiталi Товариства в розмірі 0,00000040147%. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді Члена Наглядової 
ради з 23.04.2008р., Голови Наглядової ради з 12.06.2008р.

2.2. Відкликати з «19» квітня 2013р. з посади Члена Наглядової ради Товариства 
Гусака Володимира Георгійовича ( паспорт СН №126363 виданий Старокиївський РУГУ 
МВС України в м. Київi 25.04.1996р.) Володіє часткою в статутному капiталi Товариства 
в розмірі 0,0000361321%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перебував на посаді Члена Наглядової ради з 21.06.2007р.

2.3. Вiдкликати з «19» квітня 2013р. з посади та припинити повноваження Члена 
Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРС» (Код за ЄДРПОУ 
13538066). Володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмірі 23,83479%. Пе-
ребував на посадi Члена Наглядової ради з 21.06.2007р. 

2.4. Обрати з «20» квiтня 2013 року одноособовим Членом Наглядової ради Това-
риства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private 
Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) строком на 
три роки. Місцезнаходження: Alexanderstraat 23, 2514JM ‘s-Gravenhage, The Netherlands 
(Александерштраат 23, 2514JM м.Гаага, Нідерланди). Володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства в розмірі 1,16426%.

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. Генеральний директор ПАт «ДОнЕцЬККОКС» Г.І.Волокита

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ДОнЕцЬККОКС»



№79, 24 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

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 
«ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ 
«ТИТАН УКРАЇНИ»

1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 03110, м. Київ, вул. Клименка, буд. 25
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 36939463
1.5. Міжміський код та телефон (044) 538-03-20
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента

серія А01 №375445

1.7. Дата державної реєстрації 15.01.2010
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://titan-ukraine.com.ua/ 

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)
найменування показника Період 

звітний попередній
Усього активів  57 1 450 662
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції  - 1 450 400
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  2 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 54 257
Власний капітал -5 1 450 536
Статутний капітал 1 450 400 1 450 400
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5 136
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 36 126
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  - 0.00032
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

- 0.00032

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1 450 400 000 1 450 400 000
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 

- -

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Органами управління емітента є: вищий орган товариства — Загальні збори акціонерів 

товариства; виконавчий орган — Правління; контролюючий орган — Наглядова рада, Ревізій-
на комісія. Компетенція органів управління встановлена згідно чинного законодавства.

Інформація про посадових осіб емітента:
В.о. генерального директора — Нечаєв Олександр Iгоревич. Непогашеної судимості за ко-

рисливі та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Ви-
нагорода посадовій особі емітентом виплачувалась у розмiрi вiдповiдно до посадового окладу 
згiдно штатного розкладу. Займав посаду з 26.07.2010 по 20.11.2012. Попередня посада: 
ЗАТ  «Кримський ТИТАН», Голова Правлiння.

В.о. генерального директора — Лапiн Євген Васильович. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Вина-
города посадовій особі емітентом виплачувалась у розмiрi вiдповiдно до посадового окладу 
згiдно штатного розкладу. Займає посаду з 21.11.2012. Попередня посада: 
ВАТ  «СУМИХIМПРОМ», Голова Правлiння.

Головний бухгалтер — Iванченко Олена Валерiївна. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадовi злочини немає. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Винагорода 
посадовій особі емітентом виплачувалась у розмiрi вiдповiдно до посадового окладу згiдно 
штатного розкладу. Займає посаду з 27.04.2011. Попередня посада: ТОВ «Авто Iнтернешнл 
Метрополiс», заступник головного бухгалтера.

Голова Ревiзiйної комісії — Пуриш Наталiя Олегiвна. Займала посаду з 14.03.2012 по 
03.04.2013. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини немає. Згоди на роз-
криття своїх паспортних даних не надала. Винагорода посадовій особі емітентом не виплачу-
валась. Попередня посада: Головний спецiалiст вiддiлу аудиту вiдповiдностi та фiнансового 
аудиту Управлiння внутрiшнього аудиту Агентства держмайна України.

Член Ревiзiйної комісії — Лавренко Ольга Юрiївна. Займала посаду з 14.03.2012, звiльнена 
з посади з 04.04.2013. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини немає. Згоди 
на розкриття своїх паспортних даних не надала. Винагорода посадовій особі емітентом не ви-
плачувалась. Попередня посада: Начальник вiддiлу фiнансового планування роботи та звiтностi 
пiдприємств Департаменту фiнансового забезпечення Агентства держмайна України.

Член Ревiзiйної комісії — Павлушко Назарiй Сергiйович. Займав посаду з 14.03.2012, 
звiльнений з посади з 04.04.2013. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини 
немає. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Винагорода посадовій особі емі-
тентом не виплачувалась. Попередня посада: Старший державний податковий ревiзор-
iнспектор вiддiлу перевiрок ризикових операцiй управлiння податкового контролю юридичних 
осiб ДПI у Солом’янському районi м. Києва.

Голова Наглядової ради — Козирєв Вiктор Олександрович. Займав посаду члена Наглядо-
вої ради з 21.03.2012 по 21.06.2012 та з 22.06.2012 по 03.02.2013 посаду Голови Наглядової 
Ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття 
своїх паспортних даних не надав. Винагорода посадовій особі емітентом не виплачувалась. 
Попередня посада: Директор Департаменту взаємодiї з пiдприємствами базових галузей 
Агентства держмайна України.

Член Наглядової ради — Каленков Олександр Федорович. Займав посаду з 29.02.2012 по 
20.03.2012. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини немає. Згоди на роз-
криття своїх паспортних даних не надав. Винагорода посадовій особі емітентом не виплачува-
лась. Попередня посада: Перший заступник Голови Агентства держмайна України.

Член Наглядової ради — Новиков Василь Вiкторович. Займав посаду з 29.02.2012 по 
03.02.2013. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини немає. Згоди на роз-

криття своїх паспортних даних не надав. Винагорода посадовій особі емітентом не виплачува-
лась. Попередня посада: Начальник управлiння реструктуризацiї та реформування власностi 
агентства держмайна України.

Член Наглядової ради — Голубов Олексiй Григорович. Займав посаду з 29.02.2012 по 
03.02.2013. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини немає. Згоди на роз-
криття своїх паспортних даних не надав. Винагорода посадовій особі емітентом не виплачува-
лась. Попередня посада: Президент Союзу Хiмiкiв України.

Член Наглядової ради — Олiйник Дмитро Миколайович. Займав посаду з 29.02.2012 по 
03.02.2013. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини немає. Згоди на роз-
криття своїх паспортних даних не надав. Винагорода опсадовій особі емітентом не виплачува-
лась. Попередня посада: Заступник Голови Ради Федерацiї роботодавцiв України.

Член Наглядової ради — Григоренко Євген Миколайович. Займав посаду з 29.02.2012 по 
03.02.2013. Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини немає. Згоди на роз-
криття своїх паспортних даних не надав. Винагорода посадовій особі емітентом не виплачува-
лась. Попередня посада: Директор Департаменту координацiї розробки та виконання про-
грамних документiв, оцiнки та розпорядження об»єктами державної власностi ФДМУ.

Інформація про засновників емітента:
найменування 

юридичної особи 
засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 

Засновника
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 
засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості)

Фонд державного 
майна України

00032945 01601, Україна,
м. Київ, вул.Кутузова, 18/9

100.00

Усього 100.00

4. Інформація про цінні папери емітента 
Акції емітента. Акції іменні прості. Форма випуску — бездокументарна. Кількість цінних 

паперів — 1 450 400 000 шт. Номінальна вартість одного цінного папера складає 1.00 гривень. 
Загальна номінальна вартість випуску — 1 450 400 00.00. Частка в статутному капіталі емітен-
та — 100%. Випуск зареєстровано 16.02.2010 Державною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — №37/1/10. Код цінного паперу —  
UA 4000064950. У звiтному роцi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх 
ринках не здiйснювалась, факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не 
було. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось.

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

Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі веде Публічне акціо-
нерне товариство «Національний депозитарій України» (ліцензія ДКЦПФР АВ №189650 від 
19.09.2006, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711) відповідно до укладеного договору 
про обслуговування емісії цінних паперів.

6. Інформація про загальні збори
1.Вид Загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 29.02.2012р. Кворум зборів: 100%.
2.Вид Загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 14.03.2012р. Кворум зборів: 100%.
3.Вид Загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 21.03.2012р. Кворум зборів: 100%.
4.Вид Загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 21.05.2012р. Кворум зборів: 100%.
5.Вид Загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 22.06.2012р. Кворум зборів: 100%.
6.Вид Загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 20.09.2012р. Кворум зборів: 100%.
7.Вид Загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 20.11.2012р. Кворум зборів: 100%.
8.Вид Загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 29.11.2012р. Кворум зборів: 100%.
9.Вид Загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 29.11.2012р. Кворум зборів: 100%.
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 0 138900 0
Нарахування дивідендів на одну 
акцію, грн.

0 0 0.0001 0

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 138900 0
Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів

20.09.2012

Дата виплати дивідендів 14.11.2012
Опис На пiдставi Наказу ФДМУ №3545 «Про нарахування 

дивiдендiв» вiд 20.09.2012 р. за результатами госпо-
дарської дiяльностi ПАТ «ДХК «ТИТАН УКРАЇНИ» за 
2011 рiк було прийняте рiшення щодо виплати 
дивiдендiв у розмiрi 30% чистого прибутку, а саме — 
138,9 тис. грн. В мiсячний строк пiсля отримання за-
значеного Наказу було надано ФДМУ в зазначенi стро-
ки копiю платiжного доручення щодо сплачених 
дивiдендiв. Але, в зв»язку з порушенням строкiв при-
йняття рiшення Фондом державного майна України 
(Вищим органом управлiння ПАТ «ДХК «ТИТАН УКРАЇ-
НИ»), i, як наслiдок, несвоєчасною сплатою дивiдендiв, 
було перераховано до Державного бюджету України у 
квiтнi 2013 року пеню розмiрi 7,7 тис. грн.

8. Інформація щодо аудиторського висновку 
ТОВ «Аудиторська фірма «Арка» (код ЄДРПОУ 31520115, свідоцтво про внесення в Реєстр 

суб’єктів аудиторської діяльності №2698, видане рішенням Аудиторської палати України від 
28 вересня 2001 року №103, керівник: Михайлова О.І., сертифікат серії А №004934 від 
30.11.2001, юридична адреса: м.Київ, вул.Промислова, 4, тел./факс 507 25 54, фактичне міс-
цезнаходження: м.Київ, вул.Кіквідзе, будинок 3, тел./факс 507 25 54) проведено аудиторську 

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ДЕРЖАВнА ХОЛДинГОВА КОМПАнIЯ «титАн УКРАЇни»



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 24 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

104

перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ДХК «ТИТАН УКРАЇНИ» 
за 2012 рік.

Договір № 29/03-12/ав від 29 березня 2013 року.
Перевірка проводилась у приміщенні Публічного акціонерного товариства «ДХК «ТИТАН 

УКРАЇНИ» з 02.04.2013 — 10.04.2013.
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товари-

ства «ДХК «ТИТАН УКРАЇНИ».
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного товари-

ства «Державна холдингова компанія «ТИТАН УКРАЇНИ», що включає баланс станом на 
31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати за 2012 рік, звіт про власний капітал за 
2012 рік, звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, а також приміток до цих звітів, що склада-
ються з короткого огляду основних принципів облікової політики, з порівняльною та іншою 
пояснюючою інформацією, яка пояснює особливості переходу з попередньо застосованих 
П(С)БО на МСФЗ (далі — Фінансова звітність). 

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної 
у примітці 3 основи бухгалтерського обліку, якою є МСФЗ, з урахуванням вимог, що викладе-
ні в МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде 
використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової 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 при складанні першої 
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлен-

ня цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
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 помилки; вибір та 
застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають об-
ставинам. 

Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі резуль-

татів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Між-
народних стандартів аудиту, прийнятих в Україні в якості національних. 

При складанні висновку аудитор керувався: 
- Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професій-
ними учасниками фондового ринку, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528. Вимогами до аудиторського висновку при 
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), 
затверджені рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. №1360.

- нормами Міжнародного стандарту аудиту № 700 (переглянутий) «Висновок незалежного 
аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення»; 

- нормами Міжнародного стандарту аудиту № 705 «Модифікація висновку незалежного 
аудитора»;

- нормами Міжнародного стандарту аудиту № 706 «Пояснювальні параграфи та парагра-
фи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й вико-
нання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не 
містять суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських дока-
зів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах. Відбір залежить від судження 
аудитора. До таких процедур входить і оцінка суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок 
шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутріш-
нього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлен-
ня думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає 
також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, 
зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки. 

Висновок умовно-позитивний
З метою складання консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік, згідно вимог 

українського законодавства Підприємством було застосовано форми фінансової звітності, за-
тверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87. Зазначені форми 
звітності не є повноцінними з точки зору вимог МСФЗ, оскільки не дозволяють представляти 
окремо за видами доходи та витрати по розділах, а саме у звіті про прибуток та збиток та 
звіті про сукупний прибуток, також не передбачають можливості окремого подання фінансо-
вих активів та фінансових зобов»язань, як це вимагається МСФЗ. 

На нашу думку, за винятком впливу можливих коригувань про які йдеться в попередньому 
абзаці, фінансові звіти подають справедливо і достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий 
стан ПАТ «ДХК «ТИТАН УКРАЇНИ» станом на 31 грудня 2012 року, а також результат діяльності 
та рух грошових коштів за 2012 рік, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Директор ТОВ «АФ «АРКА» О.І. Михайлова, сертифікат аудитора серії А №004934, виданий рі-
шенням АПУ від 30.11.2001 №104, чинний до 30.11.2015. 10 квітня 2013 року, місто Київ, Україна.
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 про 

ринок цінних паперів — 23.04.2013. Річна інформація розміщена на власному веб-сайті емі-
тента на сторінці http://titan-ukraine.com.ua/ — 23.04.2013.

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова ліквідаційної комісії      __________________  Лапін Євген Васильович

(підпис)                                                    23.04.2013
М.П.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«тУРиСтиЧний цЕнтР «АЯнДЕРЕ»

повідомляє про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Приватне Акцiонерне товариство 
«Туристичний центр «Аян-Дере»

1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32499713
1.4 Місцезнаходження емітента 95001, м.Сiмферополь, Бiльшовицька, 

буд 24
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (0652)548-901 (0652)548-901
1.6 Електронна поштова адреса емітента ayandere_24@mail.ru
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

32499713.pat.ua

1.8 Вид особливої інформації Одержання позики на суму, що 
перевищує 25 відсотків активів 
емітента

2. текст повідомлення
1. Дата прийняття рiшення: 05.12.2012 р., назва уповноваженого органу: Загальнi збори 

акцiонерiв.
2. Дата пiдписання договору: 03.10.2012 р. Предмет договору: отримання позики. Вид 

позики: процентна позика. Сума одержаного траншу: 1 358 810 (один мiльйон триста 
п’ятдесят вiсiм тисяч вiсiмсот десять) грн. 00 коп. Процентна ставка: 11% рiчних. Строк, на 
який надано позику: до 03.10.2017 р. Умови повернення позики: пiсля закiнчення строку 
03.10.2017 р. Надання активiв в заставу не передбачено. 

3. Дата зарахування коштiв на поточний рахунок: 19.04.2013 р. 
4. Iнформацiя про позикодавця: найменування — Компанiя з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Мондерс Холдинг Лiмiтид», iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: немає; 
мiсцезнаходження: Кiпр, м.Нiкосiя, Фемiстоклi Дервi, буд 3. 

5. Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на початок 2013 року: 3017 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента, розрахованих на початок 2013 року: 33556.4 тис. грн. 
Спiввiдношення суми позики згiдно з договором позики до вартостi активiв на початок 
2013 року — 71.45%. Спiввiдношення суми одержаної позики (траншу) до вартостi 
активiв — 4.05%. 

6. Мета використання коштiв: для ведення поточної дiяльностi. 

3. Підпис
Директор Янишев Дмитро Васильович підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

ВIДКРитЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
 «тЕМП»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство 

«Темп»
1.2 Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14309942
1.4 Місцезнаходження емітента 29015, м. Хмельницький, 

Проспект Миру, 99/101
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 0382630027 0382630027
1.6 Електронна поштова адреса емітента temp-mainpost@ukr.net
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.temp-mash.com.ua

1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

2. текст повідомлення
1. Посадова особа, яку звільнено:
Член наглядової ради Дятел Микола Микитович (згоду на розкриття паспортних 

даних не надавав), частка в статутному капіталі 0,05%, строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді 6 років. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв 
рішення — Загальні збори акціонерів. Підстави для прийняття рішення: Протокол 
№ 17 від 16.04.2013 р.

2. Посадова особа, яку призначено:
Член наглядової ради Бірюков Степан Сергійович (згоду на розкриття паспортних 

даних не надавав), частка в статутному капіталі 0, строк, на який призначено на особу 
3роки. Інші посади які обіймала особа протягом своєї діяльності Секретар Спостереж
ної ради ЗАт «КЕМЗ «Сварка», фОП. Назва уповноваженого органу емітента, який при-
йняв рішення — Загальні збори акціонерів. Підстави для прийняття рішення: Прото
кол № 17 від 16.04.2013 р.

3. Підпис
Голова Правлiння Праворський Iван Максимович підтверджує достовірність ін-

формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством.
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента — ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВ-
СЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ»

1.2. Організаційно-правова форма — Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента — Україна Полтавська обл. Октябрський р-н 36023 мiсто 

Полтава вул. Красiна,71-Б
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 33804724
1.5. Міжміський код та телефон — 0532-50-38-34
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента — Серiя АОО №791757
1.7. Дата державної реєстрації — 06.10.2005
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації — 
http://www.poltavadiamond.com.ua

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 33250 33432
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16007 15894
Довгострокові фінансові інвестиції 775 723
Запаси 6241 6136
Сумарна дебіторська заборгованість 6615 7310
Грошові кошти та їх еквіваленти 3486 3361
Власний капітал 29674 29245
Статутний капітал 24888 24888
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4270 3971
Довгострокові зобов’язання 1358 1275
Поточні зобов’язання 2218 2912
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.) 8 379 750 8 379 750
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 29674 29245

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління товариства є:
Загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів, які є вищим органом управлiння 

ПАТ  «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ».Наглядова рада. Для захисту прав акцiонерiв, 
контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу Загальними зборами акціонерів оби-
рається Наглядова рада в кiлькостi 5 осiб строком на один рік. Голова Наглядової ради обира-
ється членами Наглядової ради.Виконавчий орган. Одноосiбним виконавчим органом товари-
ства є Директор ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ», який обирається Наглядовою 
радою на строк, визначений Наглядовою радою. Ревізійна комісія. Для проведення перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi товариства Загальними зборами акціонерів обирається 
Ревiзiйна комiсiя в складi 3 осiб,строком на один рік Голову Ревізійної комісії обирають члени 
ревізійної комісії.

Інформація про посадових осіб емітента.
Посадовими особами Товариства є:
Голова Наглядової ради Токолiш Джон. Повноваження та обов’язки посадової особи ви-

значені Статутом та Положенням про Наглядову 
раду. З головою Наглядової ради укладено цивiльно-правову угоду, винагороду не отри-

мує. Посадова особа обрана до складу Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів акці-
онерів від 28 березня 2012 року. Посадова особа обіймає наступні посади на інших підпри-
ємствах: інвестиційний радник, Корпорація «NCH Advisors, Inc.»Член Наглядової ради Дiброва 
Олександр Олександрович. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом та 
Положенням про Наглядову раду. З членом Наглядової ради укладено цивiльно-правову уго-
ду, винагороду не отримує. Посадова особа обрана до складу Наглядової ради згідно рішення 
Загальних зборів акціонерів від 28 березня 2012 року. Посадова особа обіймає наступні по-
сади на інших підприємствах: трейдер з цінних паперів, Корпорація «NCH Advisors, Inc.» Член 
Наглядової ради Компанiя Rendorz Holdings Limited. Повноваження та обов’язки посадової 
особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа обрана до 
складу Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 28 березня 2012 року. 
Член Наглядової ради Мiхаль Вiталiй Кiмович. Повноваження та обов’язки посадової особи 
визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Вiдповiдно до Статуту, на умовах 
трудової угоди, отримує щомiсячну винагороду у розмiрi 5 000 грн, яка визначена Загальними 
зборами акцiонерiв. Посадова особа обрана до складу Наглядової ради згідно рішення За-
гальних зборів акціонерів від 28 березня 2012 року. Посадова особа обіймає наступні посади 
на інших підприємствах: президент ЗАТ «Орсвіт Груп». Член Наглядової ради Тейлор Iтан Кiм. 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядо-
ву раду. З членом Наглядової ради укладено цивiльно-правову угоду, винагороду не отримує. 
Посадова особа обрана до складу Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
від 28 березня 2012 року. Посадова особа обіймає наступні посади на інших підприємствах: 
керівник трейдінгового відділу Корпорація «NCH Advisors, Inc.» 

Голова Ревiзiйної комiсiї Бєлякова Юлiя Генадіївна. Повноваження та обов’язки посадової 
особи визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. З головою Ревізійної комісії 
укладено цивiльно-правову угоду, винагороду не отримує. Посадова особа обрана до складу 
Ревізійної комісії згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 28 березня 2012 року. Поса-
дова особа обіймає наступні посади на інших підприємствах: фінансовий директор Корпора-

ція «NCH Advisors, Inc.». Член Ревiзiйної комiсiї Морозова Наталiя Миколаївна. Повноваження 
та обов’язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про ревізійну комісію. З 
членом Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правову угоду, винагороду не отримує. Посадова 
особа обрана до складу Ревізійної комісії згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 
28  березня 2012 року. Посадова особа обіймає наступні посади на інших підприємствах: фа-
хівець з цінних паперів Корпорація «NCH Advisors, Inc.». Член Ревiзiйної комiсiї Павленко Ва-
лентина Василівна. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом та Поло-
женням про ревізійну комісію. З членом Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правову угоду, 
отримує щоквартально винагороду у розмiрi 800 грн, яка визначена Загальними зборами 
акцiонерiв. Посадова особа обрана до складу Ревізійної комісії згідно рішення Загальних збо-
рів акціонерів від 28 березня 2012 року. Місце роботи: ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІН-
СТРУМЕНТ» інженер з організації та нормування праці відділу кадрів.

Директор Басан Iгор Леонiдович. Повноваження, обов’язки, умови діяльності, умови опла-
ти праці посадової особи визначені Статутом, Положенням про директора товариства та 
контрактом. За виконання обов’язків директору Товариства щомісячно виплачується заробiтна 
плата, а також додатковi виплати у розмiрi, визначеному укладеним контрактом. Контракт з 
Директором вiд iменi Товариства підписується Головою Наглядової ради. Посадову особу об-
рано згідно рішення Наглядової ради від 28 березня 2012 року терміном на один рік. Посадова 
особа не обіймає жодних посад на інших підприємствах.

Головний бухгалтер Ступа Наталiя Iванiвна. Головний бухгалтер здiйснює свою дiяльнiсть 
згiдно посадової iнструкцiї, яка затверджена Директором ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ». За виконання обов'язкiв головному бухгалтеру щомісячно виплачується 
заробiтна плата, а також додаткові виплати у розмiрi, визначеному в Положенні про премію-
вання керiвникiв та спецiалiстiв ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ». Посадова 
особа не обіймає жодних посад на інших підприємствах.

Посадові особи емiтента непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
мають.

Інформація про засновників емітента.
Засновниками Товариства є юридичні особи — акціонери, яким належить 90,635% акцій 

від загальної кількості та фізичні особи — акціонери, яким належить 9,365% акцій від загаль-
ної кількості.

4. Інформація про цінні папери емітента
ЗАТ «Полтавський алмазний інструмент» здійснило випуск простих іменних акцій. Форма 

існування — документарна. Кiлькість 8 379 750 штук, номiнальна вартість однiєї акцiї 3,14 грн. 
Загальний обсяг випуску 26 312 415 грн., що складає 100% вiд статутного капiталу. Свiдоцтво 
про реєстрацiю випуску акцiй № 525/1/05 вiд 24.11.2005 р., видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку. 

На загальних зборах акцiонерiв 14 квiтня 2010 року прийнято рiшення про переведення 
документарної форми випуску акцiй в бездокументарну форму випуску акцiй та про змiну 
найменування товариства з Закритого акцiонерного товариства «Полтавський алмазний 
iнструмент» на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ».

ПАТ «Полтавський алмазний інструмент» зареєструвало випуск простих iменних акцій. 
Форма існування — бездокументарна. Кiлькість 8 379 750 штук , номiнальна вартість однiєї 
акцiї 3,14 грн. Загальний обсяг випуску 26 312 415 грн., що складає 100% вiд статутного 
капiталу. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 273/1/10 вiд 31.05.2010 р., видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

На загальних зборах акцiонерiв 14 квiтня 2010 року прийнято рiшення про зменшення 
статутного капiталу в зв’язку з приведенням розмiру статутного капiталу у вiдповiднiсть до 
розмiру чистих активiв згiдно ст.155 Цивiльного кодексу України, а на загальних зборах 
акцiонерiв 18 листопада 2010 року прийнятi рiшення про внесення змiн до Статуту у звязку зi 
зменшенням статутного капiталу та про випуск акцiй шляхом зменшення номiнальної вартостi 
та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi. ПАТ «Полтав-
ський алмазний інструмент» зареєструвало випуск простих іменних акцій. Форма існуван-
ня — бездокументарна. Кiлькість 8 379 750 штук, номiнальна вартість однiєї акцiї 2,97 грн. 
Загальний обсяг випуску 24 887 857,5 грн., що складає 100% вiд статутного капiталу. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 58/1/11 вiд 25.01.2011 р., видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку. 

Цiннi папери емiтента розмiщенi повнiстю та не перебувають в лiстингу. Облiгацiї чи будь-
якi iншi цiннi папери Товариством не випускалися, додаткових емiсiй акцiй в звiтному роцi не 
було.Викуп власних акцій не здійснювався.

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

До дати припинення ведення реєстру, а саме: 20 липня 2010 року, послуги щодо ведення 
реєстру власників цінних паперів згідно договору № 081/05 від 25.11.2005 року надавало 
ТОВ  «ІНГ Реєстратор України», код ЄДРПОУ 31355165, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-а.

У зв’язку з прийняттям 14.04.2010 року загальними зборами емітента рішення про пере-
ведення випуску іменних акцій в бездокументарну форму існування та отриманням 
31.05.2010  року Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №273/1/10, укладено договір про 
обслуговування емісії цінних паперів № Е1039/10 від 15.06.2010 року з ПрАТ «Всеукраїнський 
депозитарій цінних паперів», код ЄДРПОУ 35917889, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г та до-
говір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів ПАТ «Полтав-
ський алмазний інструмент» № Э-03/10 від 09.07.2010 року з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код 
ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. Акт приймання-
передачі реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Полтавський алмазний інструмент» 
від 26.07.2010 року.

6. Інформація про загальні збори
28.03.2012 року проведено чергові загальні збори. При прийняттi рiшення про скликання 

чергових загальних зборiв акцiонерiв Наглядовою радою попередньо затверджено наступний 
порядок денний:

1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.2.Затвердження регламенту та порядку про-
ведення загальних зборiв.3.Звiт Директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за ре-
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зультатами розгляду звiту Директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть То-
вариства за 2011 рiк.4.Звiт Наглядової ради за 2011 рiк. Прийняття рiшення за результатами 
розгляду звiту Наглядової ради за 2011 рiк.5.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за результата-
ми розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 6.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 
2011 рiк.7.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених зако-
ном. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв i затвердження розмiру рiчних 
дивiдендiв.8.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значного правочину мiж ПАТ «ПОЛ-
ТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний iнструмент» (м. Бєлго-
род, РФ).9.Прийняття рiшення про подiл єдиного майнового комплексу на окремi самостiйнi 
об'єкти (окремi одиницi), з метою присвоєння окремих адрес.10.Припинення повноважень 
членiв Наглядової ради Товариства. 11.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.12.При-
пинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.13.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.14.Обрання особи уповноваженої Товариством пiдписувати договори з членами 
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.15. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду 
товариства.В установлений законом термiн iнших пропозицiй щодо порядку денного вiд 
акцiонерiв не надходило. Рішення з питань порядку денного, які прийняті Загальними збора-
ми: 1.Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї Черновол Наталiя 
Миколаївна.Члени лiчильної комiсiї: Ануфрiєнко Iрина Миколаївна,Безпалько Алiна 
Олександрiвна,Крещенко Леонiд Федотович, Пугасєй Роман Вiкторович,Роман Тетяна 
Григорiвна, Стоножко Сергiй Володимирович,Сурiна Наталiя Миколаївна, Фролов Сергiй 
Анатолiйович, Шейко Iгор Олександрович.2. Затвердити наступний регламент зборiв: виступи, 
пропозицiї, довiдки до 10 хвилин по кожному питанню. Кожен iндивiдуальний виступ, 
пропозицiя, довiдка не бiльше 5 хвилин. Перерву провести по мiрi необхiдностi. Затвердити 
наступний порядок проведення зборiв: Обрати редакцiйну комiсiю у наступному складi: Ста-
венко Свiтлана Вiкторiвна, Пирлик Юлiя Михайлiвна.За проханням акцiонерiв, якi не володiють 
українською мовою, проводити збори росiйською мовою. 3. Затвердити Звiт Директора 
ПАТ  «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» про фiнансово-господарську дiяльнiсть То-
вариства за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 4. Затвердити звiт 
Наглядової ради за 2011 рiк. 5. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011рiк. 6. Затвердити рiчну фiнансову 
звiтнiсть Товариства за 2011 рiк. 7. Вiдшкодувати власникам акцiй Товариства збитки пов'язанi 
зi змiною статутного капiталу 29.11.2010 року (повернути частково iнвестицiї) i затвердити:- 
Суму збиткiв у розмiрi 1 424 557,50 грн., що складає збиток на одну акцiю в розмiрi 0,17  грн.- 
Форму вiдшкодування збиткiв (повернення iнвестицiї) — грошовi кошти.- Дата початку 
вiдшкодування збиткiв (повернення iнвестицiї) — 15.05.2012 року.- Термiн вiдшкодування 
збиткiв (повернення iнвестицiї) — з 15.05.2012 по 28.09.2012 року.- Дата складання перелiку 
осiб, якi мають право на отримання вiдшкодування збиткiв (повернення iнвестицiї) — 28.03. 
2012 року.- Порядок вiдшкодування збиткiв:1. Акцiонерам — фiзичним особам вiдшкодування 
збиткiв (повернення iнвестицiї) здiйснюється за мiсцем знаходження Товариства, поштовими 
переказами або безготiвковим перерахуванням на поточний рахунок у банку. При перерахуваннi 
поштовим переказом — витрати по поштових переказах за рахунок отримувача, а при 
безготiвковому перерахуваннi комiсiя банку отримувача за рахунок отримувача. 
2. Акцiонерам  — юридичним особам резидентам вiдшкодування збиткiв (повернення 
iнвестицiї) здiйснюється безготiвковим перерахуванням на поточний рахунок у банку. 
3. Акцiонерам — юридичним особам нерезидентам вiдшкодування збиткiв (повернення 
iнвестицiї) здiйснюється безготiвковим перерахуванням на поточний рахунок у банку за кур-
сом НБУ встановленим на дату перерахування. Директору ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
IНСТРУМЕНТ» здiйснити повiдомлення осiб, якi мають право на отримання вiдшкодування 
збиткiв, про дату, розмiр, порядок i строк вiдшкодування, шляхом письмових повiдомлень з 
одночасним розмiщенням зазначеної iнформацiї на веб-сайтi Товариства у мережi Iнтернет. 
Доручити директору ПАТ  «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» здiйснити всi необхiднi 
дiї для вiдшкодування власникам акцiй збиткiв пов'язаних iз змiною статутного капiталу (по-
вернення iнвестицiї) в тому числi, але не обмежуючись, укласти необхiднi договори. Дивiденди 
за пiдсумками роботи Товариства в 2011 роцi не виплачувати.8. Схвалити значний правочин 
(ряд правочинiв) мiж ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський 
алмазний iнструмент» (м. Бєлгород, РФ) по поставцi продукцiї на сукупну суму, яка не пере-
вищує 5 млн. доларiв США (за офiцiйним курсом НБУ на день кожної поставки) термiном не 
бiльше одного року (до проведення чергових зборiв акцiонерiв). 9. Провести подiл єдиного 
майнового комплексу, що належить на правi приватної власностi ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛ-
МАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» , розташованого за адресою м.Полтава, вул.Красiна, 71-Б, шляхом 
видiлу з нього будiвлi Цех волок, позначеної на технiчному паспортi лiтерами Г-4-6 та розташо-
ваної на земельнiй дiлянцi площею 0,4522 га, кадастровий номер 5310137000:18:007:0152 та 
будiвлi Адмiнiстративно-лабораторний корпус, позначеної на технiчному паспортi лiтерами С-2 
та розташованої на земельнiй дiлянцi площею 0,0899 га, кадастровий номер 
5310137000:18:007:0151. Доручити директору ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ» 
Басану I.Л. вчинити всi необхiднi дiї, в тому числi , але не обмежуючись, щодо:- оформлення 
подiлу єдиного майнового комплексу на окремi самостiйнi об'єкти (окремi одиницi) ; — при-
своєння окремих адрес нововидiленим об'єктам нерухомостi; — реєстрацiї нововидiлених 
об'єктiв нерухомостi згiдно вимог чинного законодавства.10. Припинити повноваження членiв 
Наглядової ради, обраних на загальних зборах акцiонерiв 30 березня 2011 року. 11. Обрати до 
складу Наглядової ради Товариства: 1.Компанiю Rendorz Holdings Limited, 2.Дiброву Олексан-
дра Олександровича,3. Мiхаль Вiталiя Кiмовича,4.Тейлор Iтан Кiм,5.Токолiш Джон. 

12.Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, обраних на загальних зборах акцiонерiв 
30 березня 2011 року.13.Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства:1.Бєлякову Юлiю 
Генадiївну, 2.Морозову Наталiю Миколаївну,3.Павленко Валентину Василiвну.14.Уповноважити 
директора Товариства Басана Iгоря Леонiдовича пiдписати вiд iменi ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗ-
НИЙ IНСТРУМЕНТ» договори з членами Наглядової ради i членами Ревiзiйної комiсiї.15. Затвер-
дити змiни до Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «ПОЛТАВ-
СЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ», виклавши пункт 6.4 Положення в наступнiй редакцiї: «У 
випадку прийняття рiшення членом Наглядової ради про укладення Договору на платнiй основi, 
йому виплачується щомiсячна винагорода в розмiрi 5000 (п'ять тисяч) гривень. Крiм того, у ви-
падку прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про виплату дивiдендiв за результата-
ми роботи Товариства за попереднiй рiк або рiшення про вiдшкодування збиткiв акцiонерам, 
пов'язаних iз зменшенням статутного капiталу Товариства, членовi Наглядової ради виплачуєть-
ся одноразова премiя в розмiрi 0,2% вiд суми дивiдендiв або вiд суми вiдшкодування збиткiв». 

7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів За-

гальними зборами акціонерів не приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку

Основні відомості про аудиторську фірму.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Фінком — Аудит» 

(далі  -Аудиторська фірма) створене відповідно до законодавства України і зборів засновників 
від 22 лютого 1995 року (протокол № 1). Статут Аудиторської фірми (нова редакція) зареє-
стрований Шевченківською районною державною адміністрацією м.Києва 17.08.11 року. Реє-
страція проведена 17.08.95 року (Свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО № 009918 від 
13.05.95 року).Аудиторська діяльність ведеться згідно Свідоцтва про внесення до Реєстру су-
бєктів аудиторської діяльності № 0618, виданим Аудиторською палатою України 26.01.01р. і 
дійсного до 04.11.15 року та Свідоцтва ДКЦПФР серії АБ № 000120 від 22.02.07 року., дійсно-
го до 04.11.15 року.Телефон: (044) 272-49-98, факс: (044) 272-49-98.

Обсяг аудиторської перевірки.
Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту і звітності, національ-

них Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів, діючих в 
Україні. Перевірка проводилась за програмою: якість оформлення первинних бухгалтерських 
документів, інвентаризацій та облікових регістрів; відповідність даних аналітичного обліку да-
ним синтетичного обліку, первинним документам і звітності, правильність віднесення витрат 
на собівартість продукції та на результати господарсько-фінансової діяльності; правильність 
формування валових доходів і витрат; стан розрахунків з дебіторами і кредиторами; ведення 
касових операцій, операцій по руху коштів, майна і джерел формування коштів; дотримання 
податкового законодавства, дотримання діючих міжнародних стандартів бухгалтерського об-
ліку (МСБО), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі — П(С)БО). 
Перевірка відповідності розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами первинним 
документам проводилась вибірково.

При перевірці використовувались дані головної книги, регістрів аналітичного та синтетич-
ного обліку; матеріали інвентаризацій і перевірок контролюючих організацій, первинних до-
кументів (вибірково) і форм фінансової і податкової звітності. Вказана інформація використа-
на за звітний 2012 рік.Керівництво Товариства несе відповідальність за повноту та достовірність 
бухгалтерських і інших документів, які надають аудиторській фірмі для проведення аудиту. 
Аудиторська фірма несе відповідальність за дотримання діючого законодавства, інших норма-
тивних документів при формуванні висновку про достовірність звітності Товариства.

Висновок щодо фінансових звітів у цілому.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства використано діюче законодав-

ство України з питань економіки, нормативні документи Кабінету Міністрів України, Міністер-
ства фінансів України і Державної податкової адміністрації, зокрема національних Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансова звітність Товариства складена у відповідності 
з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Наша думка щодо фінансових звітів 
Товариства безумовно — позитивна. Підтверджується валюта балансу на 31.12.12 року 33 250 
тис. грн.

Розкриття інформації за видами активів.
Облік і оцінка основних засобів, нематеріальних активів і виробничих запасів а також об-

лік витрат на виробництво, калькулювання собівартості продукції, формування позареаліза-
ційних прибутків і збитків ведеться згідно діючих національних стандартів. Облік касових 
операцій ведеться у відповідності з Положенням про ведення касових операцій у національній 
валюті України. По операціям на розрахунковому рахунку і валютних рахунках, розрахунках по 
заробітній платі, з підзвітними особами, з бюджетом, позабюджетними фондами і соціально-
му страхуванню відхилень від нормативів не встановлено. Дебіторську заборгованість, по якій 
минув термін позовної давності, не встановлено. Резерв сумнівних боргів станом на 
31.12.12 року становить 242 тис. грн. Створюється резерв для виплат відпускних працівників.

Розкриття інформації про зобов'язання.
Визнання, облік та оцінка зобов'язань ведеться згідно ПСБО 11 «Зобов'язання». Наявність 

зобов'язань, по яких минув термін позовної давності не встановлено. Зобов’язань за боргови-
ми та іпотечними цінними паперами у звітному періоді не було. Зобов’язань за позиками на 
31 грудня 2012 року немає.

Розкриття інформації про власний капітал.
Єдиним засновником ПАТ «Полтавський алмазний інструмент» є ВАТ «Полтавський ал-

мазний завод». Власниками іменних цінних паперів ПАТ «Полтавський алмазний інструмент» 
є 7 юридичних осіб та 878 фізичних осіб.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.05 року статутний капітал ЗАТ «Пол-
тавський алмазний інструмент» сформований за рахунок внеску ВАТ «Полтавський алмазний 
завод» у вигляді грошових коштів і майна (активів, майнових прав) підрозділу «Інструмент».
Згідно Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості об'єктів, переданих до статутного капіта-
лу ЗАТ «Полтавський алмазний інструмент», вартість переданих активів склала: нематеріальні 
активи в сумі 375 667,0 гривень; основні засоби в сумі 13 815 526,0 гривень; інші необоротні 
матеріальні активи в сумі 261 515,0 гривень. Це підтверджується Актом прийому-передачі від 
ВАТ «Полтавський алмазний завод» майна (активів, майнових прав) у статутний фонд 
ЗАТ  «Полтавський алмазний інструмент» від 03.10.2005р. Крім того, до статутного капіталу 
ЗАТ «Полтавський алмазний інструмент» були внесені грошові кошти в сумі 11 859 707 гри-
вень, що підтверджується платіжними дорученнями №7098 від 20.10.2005 року та 
№7352,7354,7355,7356 01.11.2005 року. Статутний капітал Товариства сплачено повністю у 
встановлені законодавством терміни.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.10 року протокол № 5 і Свідоцтва про 
державну реєстрацію юридичної особи, виданого Виконавчим комітетом Полтавської міської 
ради серії АОО № 791757 змінено назву Товариства з Закритого акціонерного товариства 
«Полтавський алмазний інструмент» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВ-
СЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» з 26.04.10 року.

Згідно статуту (нова редакція) статутний капітал Товариства становить 24 887 857 (двад-
цять чотири мільйони вісімсот вісімдесят сім тисяч вісімсот п'ятдесят сім ) гривень 50 коп., 
поділений на 8 379 750 (вісім мільйонів триста сімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят) простих 
іменних акцій номінальною вартістю 2 гривні 97 копійок кожна акція. Додаткового випуску ак-
цій не було. Викупу власних акцій у акціонерів не було. Емісійний дохід не одержувався.

Протягом звітного року відбулася одна дія, яка може вплинути на фінансово-господарський 
стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених части-
ною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме, змінив-
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ся склад власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. У юридичної 
особи ТОВ «Євротехно — плюс» (місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Туровська, 13) кіль-
кість простих іменних акцій зменшилася з 1 433 556 штук до 0 штук. Відсоток акцій зменшив-
ся з 17,1074 % до 0 % голосуючих акцій. В результаті ТОВ «Євротехно — плюс» не володіє 
акціяти ПАТ «Полтавський алмазний інструмент». Юридична особа ТОВ «МДМ — Інвест — 
Сістем» (місцезнаходження 01133, м. Київ, вул. Мечнікова, 8, к. 22) раніше не володіла акція-
ми ПАТ «Полтавський алмазний інструмент», але станом на 16.02.2012 року володіє простими 
іменними акціями в кількості 877 556 штук, що складає 10,4723 % голосуючих акцій.

У звітному періоді Товариство одержало прибуток в сумі 1 815,0 тис. грн. Загальний фі-
нансовий стан є стабільним.

За підсумками роботи у 2011 році у 2012 році дивіденди не нараховувались і не виплачу-
вались.

Директор аудиторської фірми « Фінком-Аудит» (сертифікат аудитора серії А №000070 дій-
сний до 28.04.13 р.) О.А. Мазур

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

Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі 
даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів — 23.04.2013 року. 

Річна інформація опублікована на сторінці http://www.poltavadiamond.com.ua.

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

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Директор ПАт « ПОЛтАВСЬКий 
АЛМАЗний IнСтРУМЕнт»

Басан I.Л.

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

 РІЧнА ІнфОРМАцІЯ
емітента (для опублікування у офіційному друкованому виданні)

Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Агроінформсервіс»
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 14038, м. Чернігів, пркт Перемоги, 129
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00915219
1.5. Міжміський код та телефон (0462) 774613
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента ААВ № 260370
1.7. Дата державної реєстрації 27.09.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 
http://00915219.smida.gov.ua/

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 298,3 305,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 226,1 238,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2,5 2,6
Сумарна дебіторська заборгованість 68,4 61,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 2,1
Власний капітал 254,7 248,2
Статутний капітал 56,9 56,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -21,5 -28,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 43,1 56,8
Чистий прибуток (збиток) 6,5 -5,8
Вартість чистих активів 254,7 248,2

Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Засновниками товариства є держава в особі Регіонального відділення ФДМУ по Чернігів-

ській області та організація орендарів орендного підприємства «Агроінформсервіс».
Органами управління товариством є: загальні збори акціонерів, Директор, Наглядова 

рада.
Посадові особи емітента:
Директор — Осипенко Ю.І.
Головний бухгалтер — Мондрус Л.І.
Голова Наглядової ради — Осипенко С.І.
Члени Наглядової ради — Костіна Н.М. та Мондрус Л.І.

Інформація про цінні папери емітента
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 52/24/1/99 від 28.04.2012 видане ЦТД НКЦПФР, 

акції прості іменні, бездокументарна форма існування, 227484 шт., номінальна вартість 
0,25 грн., загальна сума випуску 56 871,00 грн.

Протягом звiтного перiоду додатково цiннi папери товариством не випускались. Акції в 
лістингу не знаходяться.

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

В зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами чинного зако-
нодавства України було розірвано договір на ведення реєстру з реєстроутримувачем 
ПАТ «Промінвестбанк» (Код за ЄДРПОУ 00039002) та укладено договори зі зберігачем 
ПАТ «Промінвестбанк» (Код за ЄДРПОУ 00039002) та ПАТ «Нацiональний депозитарiй Украї-
ни» (Код за ЄДРПОУ 30370711).

Інформація про загальні збори акціонерів
Протягом 2012 скликались:
14.03.2012 — чергові загальні збори акціонерів — відбулись. 
Інформація про дивіденди.
Протягом звітного та попереднього років рішення про виплату дивідендів не прийма-

лось.
Інформація щодо аудиторського висновку
На нашу думку, фінансові звіти, за винятком можливого впливу викладеного в параграфі 

«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», подають достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан ПрАТ «Агроінформсервіс» станом на 31 грудня 2012 року, а також 
фінансові результати його діяльності і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазна-
чену дату згідно Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні і відповідають За-
кону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року 
№996-XIV зі змінами та доповненнями та іншим нормативним вимогам, щодо організації бух-
галтерського обліку та звітності в Україні .

Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингової Компанії «НІЛ»
(свідоцтво № 4511 про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, виданого 

Аудиторською палатою України 23 лютого 2012 року за рішенням № 246/4)
Аудитор Н.І.Ляшенко 
Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Річна інформація буде розкрита у загальнодоступній інформаційній базі даних  

www.stockmarket.gov.ua до 30.04.2013

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор  Осипенко Юрій Іванович

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «АГРОІнфОРМСЕРВІС»

У відповідності до рішення Наглядової Ради ПрАт «тРАнСПОРт» (Протокол 
№10 від 22.04.2013 р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

Посадова особа Скворча Ірина Єгенівна (згода на розкриття паспортних даних посадова особа 
не надала), яка займала посаду тимчасово виконуючого обов’язки Директора ПрАТ «Транспорт», 

призначено на посаду директора ПрАТ «Транспорт», відповідно до рішення Наглядової ради (Про-
токол № 8 від 22.04.2013 р.). Частка у статутному капіталі Товариства — 0% Займає посаду тим-
часово виконуючого обов’язки директора ПрАТ «Транспорт». Строк перебування на посаді — 3 мі-
сяці. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«СтРАХОВА КОМПАнІЯ «КАПІтАЛСтРАХУВАннЯ»

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 «Страхова 

компанія «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ»
2. Код за ЄДРПОУ емітента 34807946
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

www.skapital.com.ua 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова Правління ______________

(підпис) 
Геращенко наталія Олександрівна

М. П. 23.04.2013

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ПРОМСнАБ»

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 «Промснаб»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 23598684

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

promsnab.in.ua

генеральний директор ____________  Покуса Дмитро Володимирович
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ПУБЛIЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ДIМ МАРОЧниХ КОнЬЯКІВ «тАВРIЯ»
Річна інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента 
Публiчне акціонерне товариство «Дiм марочних коньяків «Таврiя» 
1.2. Організаційно-правова форма 
Публічне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента 
Україна Херсонська обл. 74905 м. Нова Каховка пр. Днiпровський 299 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
00413475 
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
05549 7-62-28 05549 7-62-28 
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
info@tavria.ua 
1.7. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента 
15011080031000113 
1.8. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 
02.10.1998 
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 
http://stockmarket.gov.ua/db/yearreports/109881/show 
1.10. Розмір статутного капіталу емітента 
20 327 000,00 

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства складені за МСфЗ
(тис. грн.) 

найменування показника Період звітний
станом на 01.01.13

Період попередній
станом на 01.01.12

Усього активів 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 
Незавершене виробництво 
Сумарна дебіторська заборгованість 
Грошові кошти та їх еквіваленти 
Нерозподілений прибуток 
Власний капітал 
Статутний капітал 
Довгострокові зобов’язання 
Поточні зобов’язання 
Чистий прибуток (збиток) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

785 880
97940

-
25010
273300
269397

463
271287
325462
20 327
214699
242996
45817

81 308 000
26452

701163
100099

-
37 650
267508
180291
5 747

232798
287075
20 327
138150
273762
82085

81 308 000
-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

49,729

491

-

525

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Інформація про органи управління емітента — емітент є публічним акціонерним товари

ством 
Інформація про посадових осіб емітента. 
Директор Кошелев Вiталiй Олександрович 
Голова спостережної ради Ксьондз Севаст’ян Юрiйович 
Член спостережної ради Крупнова Наталiя Борисiвна 
Член спостережної ради Гулько Валентина Iванiвна 
Член спостережної ради Шамотій Валерій Миколайович 
Член спостережної ради Третяк Олеся Михайлiвна представник по довiреностi вiд 

акцiонера Гонiкiос Вайн 
Голова ревiзiйної комісії Каширiна Наталiя Валеріївна 
Член ревiзiйної комiсiї Чухальонок Олена Юрiївна представник по довiреностi вiд 

акцiонера Мигрина Р.В. 
Член ревiзiйної комiсiї Садовникова Свiтлана Костянтинiвна — представник по 

довiреностi вiд акцiонера Сапиги Л.I. 
Інформація про засновників емітента. Публічне акціонерне товариство «Дiм марочних 

коньякiв «Таврiя» перейменоване з Відкритого акціонерного товариства «Агропромислова 
фiрма «Таврiя», яке засновано вiдповiдно до рiшення Представництва Фонду державного 
майна України в м. Н. Каховка вiд 24.02.1998р. №7 шляхом перетворення державного 
пiдприємства радгоспу-заводу «Таврiя» у вiдкрите акцiонерне товариство в зв’язку з при-
ватизацією. 

4. Інформація про цінні папери емітента
1. Вид паперу — Акції. Форма випуску — Іменні. Тип — Акції Іменні прості. Кількість — 

81308000. Лістинг — включено до Біржового списку ПрАТ «УМВБ» без внесення до Біржо-
вого реєстру. 

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

На протязі 2012 року ведення обліку прав власності на цінні папери емітента у депози-
тарній системі України здійснювало 

ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (код ЄДРПОУ 35917889 , місцезна-
ходження : 04107 , Київ , вул.. Тропініна 7-Г) договір про обслуговування емісії цінних папе-
рів № Е2436/10 від 01.11.10 

6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент — акціонерне товариство)
15.01.2012р. проведено позачергові загальні збори акціонерів. 
11.05.2012р. проведено річні (чергові) загальні збори акціонерів. 

7. Інформація про дивіденди
Протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 

8.Перелік власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
назва Вид особи найменування, код 

ЄДРПОУ, країна
форма випуску форма існування номінальна 

вартість
Кількість Загальна номінальна 

вартість
Від загальної кількості 

(%)
ПрАТ «ВДЦП» юридична Gonikios Wine LTD 

(ГОНIКIОС ВАЙН ЛТД), CYP
Іменні прості Бездокументарна 0.25 76515648 19128912.00 94.1059

9. Інформація щодо аудиторського висновку
Повне найменування: товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма 

«Профі-Аудит»
Код за ЕДРПОУ: 30768778
Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4
Телефон/факс : 8-(055-2) 42-33-31
До реєстру суб’єктів аудиторської діяльності ТОВ АФ «Профі-Аудит» внесено рішенням 

Аудиторської палати України від 23.02.2001 р. №99, реєстраційне свідоцтво №2277, рішен-
ням Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. № 227/3 термін дії продовжено до 
27.01.2016р.

Висновок: Аудиторська фірма ТОВ АФ «Профі-Аудит» підтверджує реальність і до-
стовірність фінансових результатів діяльності Товариства, відображених у фінансовій 
звітності.

10. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії — 22 квітня 2013 р. 

Річна інформація опублікована на сторінці сайту ПАТ «ДМК «Таврiя» www.tavria.ua 

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

нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
10.2. Директор                                                                                     Кошелев В.О. 

(підпис)                        (ініціали та прізвище керівника) 
М.П.                                           22.04.2013 

(дата) 

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
 «МОРСЬКий IнДУСтРIАЛЬний КОМПЛЕКС»

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 

«Морський iндустрiальний 
комплекс»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 32897734
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 

розміщено регулярну річну інформацію
http://mik-shipyard.com/ 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
тимчасово виконуючий обов’язки 
Генерального директора

_____________
(підпис) 

фрідман Володимир Олександрович

М. П. 23.04.2013

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«СтІВІДОРнА КОМПАнІЯ «АВЛІтА»

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 

«Стівідорна компанія «Авліта»
2. Код за ЄДРПОУ емітента 30628382
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 

розміщено регулярну річну інформацію
http://www.avlita.com/ 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
тимчасово виконуюча обов’язки 
Генерального директора

______________
(підпис) 

Березуцька Діана Сергіївна

М. П. 23.04.2013
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РІЧнА ІнфОРМАцІЯ ЕМІтЕнтА
ПУБЛІЧнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА «АГРОБУД1» за 2012 рік.

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «АГРО

БУД1»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд.4/6
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31925372
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 528-35-16
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААВ № 779940
1.7. Дата державної реєстрації: 14.03.2002 р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: 31925372.infosite.com.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента (тис.грн.) 

найменування показника Період
Звітний 
2012 р.

Попередній 
2011 р.

Усього активів 7792 9495
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24 27
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 17 18
Сумарна дебіторська заборгованість 7736 9437
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 13
Власний капітал 924 2635
Статутний капітал 11163 11163
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (10239) (8528)
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 6868 6860
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (7) (8)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(7) (8)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1116276 1116276
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 924 2635

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Органами управління емітента є: загальні збори Акціонерів, Наглядова Рада Товари-

ства, Ревізійна комісія, Виконавчий орган акціонерного товариства — Генеральний ди-
ректор. 

Посадові особи емітента: 
Голова Наглядової ради — Ряполов Максим Валерійович; Член Наглядової ради — 

Тихонов Олег Олександрович, Член Наглядової ради — Гудов Костянтин Володимирович; 
Голова Ревізійної комісії — Сорока Сергій Степанович; Член ревізійної комісії — Гук Ва-
лентина Віталіївна; Генеральний директор — Кучин Андрій Володимирович.

Засновниками емітента є: 282 фізичні особи, громадяни України та юридична осо-
ба — Українська кооперативно-державна корпорація по агропромисловому будівництву 
«Украгропромбуд».

4. Інформація про цінні папери емітента 
Характеристика цінних паперів емітента: вид паперу — акції; форма випуску — без-

документарні; тип — акції іменні прості; кількість — 1 116 276 шт., номінал однієї акції 
10,00 грн. Торгівля на внутрішніх та зовнішніх ринках цінними паперами Емітента у 
2012  році не здійснювалась. ЦП Емітента не проходили процедуру лістингу/делістингу на 
фондових біржах. 

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

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» на загальних зборах 
акціонерів, які відбулися 20 червня 2012 р., прийнято рішення про переведення випуску 
простих іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існу-
вання. Внаслідок чого припинено договір з реєстратором ТОВ «Реєстраційна компанія 
«ТРАНСАТ» (код за ЄДРПОУ 24733397) та укладено договір про відкриття рахунків у цін-
них паперах власникам № 9 від 22.06.2012 р. зі зберігачем ТОВ «ОСНОВА — Цінні папери» 
(код ЄДРПОУ 37044551). Акт приймання — передавання реєстру до зберігача № б/н від 
22.06.2012 р. 

6. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори акціонерів відбулися 20.04.2012 року. Збори затвердили звіт 

Голови Правління Наглядової Ради Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства, звіт Ревізійної комісії, річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік, 
припинили повноваження органів управління та контролю Товариства та обрали новий 
склад органів управління та контролю Товариства. На зборах були прийняті рішення щодо 
приведення діяльності Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», 
затверджено статут Товариства та внутрішні нормативні документи в новій редакції, ство-
рені та обрані органи управління та контролю.

7. Інформація про дивіденди 
Протягом звітного періоду рішення про виплату дивідендів не приймалося. 

8. Інформація щодо аудиторського висновку 
Публічне підприємство «Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ». Код за ЄДРПОУ 

32205930. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3090 
від 26.12.2002р., місцезнаходження: 04209 м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41. Аудиторський 
висновок: На нашу думку, фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах відповід-
но до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці, включаючи 
припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень та облікових полі-
тик, згідно з МСФЗ станом на 31.12.2012 року.

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

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 22.04.2013 року. 

Адреса опублікування річної інформації в мережі Інтернет: 31925372.infosite.com.ua
Дата опублікування річної інформації в мережі Інтернет: 22.04.2013 року.

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

нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

10.2. Генеральний директор                __________  А.В. Кучин 
М.П. (підпис) 

22.04.2013 р.

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «АГРОБУД1»

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 

«ФЕРРОТРЕЙД ІНТЕРНЕШНЛ»
2. Код за ЄДРПОУ емітента 21659938

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

http://21659938.smida.gov.ua/

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Директор ______________

(підпис) 
Рашкован Владислав Леонідович

М. П. 23.04.2013

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «фЕРРОтРЕйД ІнтЕРнЕшнЛ»

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ДнIПРОПЕтРОВСЬКий ПиВОВАРний ЗАВОД 

«ДнIПРО»

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 
«Днiпропетровський пивоварний завод «Днiпро»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 30561920
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: www.dpz.dp.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«тОРГОВий ДІМ «БОРиСфЕн»

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.

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН»

Код за ЄДРПОУ емітента: 13445459
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну 
інформацію

borisfen.dp.ua 
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Додаток 
до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 «Баланс»

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31

Підприємство ПАт ЗнВКІф «СМАРт ДЕВЕЛОПМЕнт» за ЄДРПОУ 37727083
територія за КОАтУУ 8038500000
Організаційноправова форма господарювання за КОПфГ 230
Орган державного управлiння за СПОДУ 
Вид економічної діяльності ІСІ  за КВЕД 64.30
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума 
Адреса: вул.Ігорівська, буд.7А, м.Київ

Б А Л А н С 
на 31 грудня 2012 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКтиВ Код
рядка

на початок 
звітного 
періоду 

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
 Нематеріальні активи:
 залишкова вартiсть 010 - 1
 первiсна вартiсть 011 - 1
 накопичена амортизація 012
 Незавершене будівництво 020 - - 
 Основні засоби:
 залишкова вартiсть 030 - - 
 первiсна вартiсть 031 - - 
 знос 032
Довгострокові біологічні активи: 
 справедлива (залишкова) вартість 035 - - 
 первiсна вартiсть 036 - - 
 накопичена амортизація 037
 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

040 - - 

 інші фінансові інвестиції 045 1432 1432
 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - - 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості

055 - - 

 первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - - 
 знос інвестиційної нерухомості 057
 Відстрочені податкові активи 060 - - 
 Гудвіл 065
 Iншi необоротнi активи 070 - - 
 Усього за роздiлом I 080 1432 1433
 II. Оборотні активи
 Виробничi запаси 100 - - 
 Поточні біологічні активи 110 - - 
 Незавершене виробництво 120 - - 
 Готова продукцiя 130 - - 
 Товари 140 - - 
 Векселі одержані 150
 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :
 чиста реалізаційна вартість 160 - - 
 первісна вартість 161 - - 
 резерв сумнівних боргів 162
 Дебіторська заборгованість за розрахунками
 з бюджетом 170 - - 
 за виданими авансами 180 - - 
 із нарахованих доходів 190 - - 
 із внутрішніх розрахунків 200 - - 
 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 64 55
 Поточні фінансові інвестиції 220
 Грошові кошти та їх еквіваленти:
 в національній валюті: 230 9
 у т. ч. в касі 231 - - 
 в іноземній валюті 240 - - 
 Інші оборотні активи 250 - - 
 Усього за роздiлом II 260 73 55
 III.Витрати майбутніх періодів 270   
 IV. необоротні активи та групи вибуття 275   
 БАЛАнС 280 1505 1488

ПАСиВ Код
рядка

на початок
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. Власний капітал
 Статутний капiтал 300 - - 
 Пайовий капітал 310 1001500 1001500
 Додатковий вкладений капiтал 320 - - 
 Інший додатковий капітал 330 - - 
 Резервний капітал 340 - - 
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 -12
 Неоплачений капітал 360 (1000000) (1000000)
 Вилучений капітал 370
 Усього за роздiлом I 380 1501 1488
 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
 Забезпечення виплат персоналу 400 - - 

 Інші забезпечення 410 - - 
Сума страхових резервів 415 - - 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає 
виплаті переможцям лотереї

417 - - 

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не 
забезпеченого сплатою участі у лотереї

418 - - 

 Цільове фінансування 420 - - 
 Усього за роздiлом IІ 430   
 IIІ. Довгостроковi забов’язання
 Довгострокові кредити банкiв 440 - - 
 Інші довгостроковi фінансові зобов’язання 450 - - 
 Відстрочені податкові зобов’язання 460 - - 
 Інші довгостроковi зобов’язання 470 - - 
 Усього за роздiлом IІІ 480   
 ІV. Поточні зобов’язання
 Короткострокові кредити банкiв 500 - - 
 Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 - - 

 Векселі видані 520 - - 
 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
 Поточні зобов’язання за розрахунками:
 з одержаних авансів 540 - - 
 з бюджетом 550 - - 
 з позабюджетних платежів 560 - - 
 зі страхування 570 - - 
 з оплати праці 580 - - 
 з учасниками 590 4 - 
 із внутрішніх розрахунків 600 -
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу

605 - - 

 Інші поточні зобов’язання 610 - 
 Усього за роздiлом ІV 620 4 
 V. Доходи майбутніх періодів 630   
 БАЛАнС 640 1505 1488

Керівник Овчініков С.
(підпис)

Гол.бухгалтер не передбачено
(підпис)

Додаток 
до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 3

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)
КОДи

Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31 
Пiдприємство ПАт ЗнВКІф «СМАРт ДЕВЕЛОПМЕнт» за ЄДРПОУ 37727083
територія за КОАтУУ 8038500000
Орган державного управлiння за СПОДУ 
Організаційноправова 
форма господарювання

за КОПфГ 230

Вид економічної діяльності ІСІ за КВЕД 64.30
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума 

Звіт про фінансові результати
за 2012 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. фінансові результати 
Стаття Код 

ряд
ка

За 
звітний
період

За  по
передній 
період

1 2 3 4
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 010 - - 
Податок на додану вартiсть 015 - -
Акцизний збiр 020 - -
Інші податки, збори та обов’язкові платежі, вирахувані з доходу 025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг)

035 - - 

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 040 - -
Валовий :
 прибуток 050 - - 
 збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 - - 
Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогос-
подарської продукції

061 - - 

Адміністративні витрати 070 13 10
Витрати на збут 080 - -
Інші операційні витрати 090 - -
Витрати від первісного визнання біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції

091 - -

фінансові результати від операційної діяльності :
 прибуток 100 - - 
 збиток 105 13 10
Доход від участі в капіталі 110 - - 
Інші фінансові доходи 120 -
Інші доходи 130 - 64
Фінансові витрати 140 - -
Втрати від участі в капіталі 150 - -

ПАт ЗнВКІф «СМАРт ДЕВЕЛОПМЕнт»
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Інші витрати 160 - 53
фінансові результати від звичайної діяльності 
до оподаткування:
 прибуток 170 - 1
 збиток 175 13
фінансові результати від припиненої діяльності після 
оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки 
необоротних активів та груп вибуття
 прибуток 176 - - 
 збиток 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - -
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - - 
фінансові результати від звичайної діяльності :
 прибуток 190 - 1
 збиток 195 13 -
1 2 3 4
надзвичайні :
 доходи 200 - - 
 витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий :
 прибуток 220 - 1
 збиток 225 13 -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - - 

II. Елементи операційних витрат
найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 - 
Витрати на оплату праці 240 - - 
Відрахування на соціальні заходи 250 - - 
Амортизація 260 - - 
Інші операційні витрати 270 13 10
Разом 280 13 10

III.Розрахунок показників прибутковості акцій (грн.)
назва статті Код 

рядка
За звітний

період
За попередній

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 1500.00 842.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1500.00 842.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -8.67 1.18
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

330 -8.67 1.18

Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

Директор _________________________ Овчініков С.
(підпис)

Бухгалтер _________________________ не передбачено
(підпис)

Додаток до Положення ( стандарту)
бухгалтерського обліку 5

Коди
Дата (рік, місяць, число) |           | 
Підприємство ПАт ЗнВКІф «СМАРт ДЕВЕЛОПМЕнт» за ЄДРПОУ 37727083
територія за КОАтУУ 8038500000
Орган державного управлiння за СПОДУ
Організаційноправова форма господарювання за КОПфГ 230
Вид економічної діяльності ІСІ  за КВЕД 64.30
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума

Звіт про власний капітал
за 2012 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений

капітал

Інший
додатковий

капітал

Резервний
капітал

нерозподіле
ний

прибуток

неоплаче
ний

капітал

Вилучений
капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Залишок на початок року 010 1001500 1 1000000 1501
 Коригування :
 Зміна облікової політики 020
 Виправлення помилок 030
 Інші зміни 040
 Скоригований залишок на початок року 050 1001500 1 1000000 1501
 Переоцінка активів :
 Дооцінка основних засобів 060
 Уцінка основних засобів 070
 Дооцінка незавершеного будівництва 080
 Уцінка незавершеного будівництва 090
 Дооцінка нематеріальних активів 100
 Уцінка нематеріальних активів 110

120
 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 -13 13
 Розподіл прибутку :
 Виплати власникам (дивіденди) 140
 Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
 Відрахування до резервного капіталу 160

170
 Внески учасників :
 Внески до капіталу 180
 Погашення заборгованості з капіталу 190
Емісійний дохід та інший вкладений капітал 200
 Вилучення капіталу :
 Викуп акцій (часток) 210
 Перепродажа викуплених акцій (часток) 220
 Анулювання викуплених акцій (часток) 230
 Вилучення частки в капіталі 240
 Зменшення номінальної вартості акцій 250
 Інші зміни в капіталі :
 Списання невідшкодованих збитків 260
 Безкоштовно отримані активи 270

280
 Разом змін в капіталі 290 13 13
 Залишок на кінець року 300 1001500 12 1000000 1488

Директор _________________________ / Овчініков С. /
(підпис)

Бухгалтер _________________________ не передбачено
(підпис)
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Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)
Коди

Дата (рік, місяць, число) |     | 
Підприємство ПАт ЗнВКІф «СМАРт ДЕВЕЛОПМЕнт» за ЄДРПОУ 37727083
територія за КОАтУУ 8038500000
Організаційноправова форма 
господарювання

ПАт за КОПфГ 230

Вид економічної діяльності за КВЕД 64.30
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума

Звіт про рух грошових коштів
за 2012

Форма №3  Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За 
звітний 
період

За аналогічний 
період попереднього 

року
1 2 3 4

 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010 - - 

Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020 - - 
Повернення авансів 030 - - 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 - - 
Бюджету податку на додану вартість 040 - - 
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів)

045 - - 

Отримання субсидій, дотацій 050 - - 
Цільового фінансування 060 - - 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 - - 
Інші надходження 080 - - 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

090 (16) (6)

Авансів 095
Повернення авансів 100
Працівникам 105
Витрат на відрядження 110
Зобов’язань з податку на додану вартість 115
Зобов’язань з податку на прибуток 120
Відрахувань на соціальні заходи 125

Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів) 

130

Цільових внесків 140
Інші витрачання 145 (4)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 20 6
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - - 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 20 6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
         фінансових інвестицій

180 11

 необоротних активів 190 - - 
 майнових комплексів 200 - - 
Отримані: 
         відсотки

210 - - 

 дивіденди 220 - - 
Інші надходження 230 - - 
Придбання: 
фінансових інвестицій

- - 
240 - (1485)

 необоротних активів 250
 майнових комплексів 260
 Інші платежі 270
 Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 11 1485
 Рух коштів від надзвичайних подій 290 - - 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 11 1485
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу

310 - 1500

Отримані позики 320 - - 
Інші надходження 330 - - 
Погашення позик 340
Сплачені дивіденди 350
Інші платежі 360
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370  1500
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - - 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390  1500
Чистий рух коштів за звітний період 400 9
Залишок коштів на початок року 410
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 - - 
Залишок коштів на кінець року 430 9 9

Керівник _________________________ / Овчініков С. /
(підпис)

Гооловний бухгалтер _________________________ не передбачено
(підпис)

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«МІЖнАРОДнЕ БЮРО КРЕДитниХ ІСтОРІй» 

місцезнаходження товариства: 03062, м.Київ, проспект Перемоги, 65
код за ЄДРПОУ 34299140

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: 
ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «Міжнародне бюро кредитних історій»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34299140
1.4. Місцезнаходження емітента: 03062, мiсто Київ, проспект Перемоги, 65
1.5. Міжміський код та телефон, факс: 0444225185 0444225199
1.6. Електронна поштова адреса: snizhko@ibch.info
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: https://credithistory.com.ua/
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
Дата 

прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено 

або 
звільнено) 

Посада* Прізвище, ім’я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 

особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) 

Володіє 
часткою у 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
  23.04.2013   призна-

чено
  Ревiзор   Левчук Вiталiй 

Вiталiйович
 СН 006655
19950425 

Харкiвський РУ ГУ 
МВС України в 

м. Києвi

  0.000

Зміст інформації: 
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв АТ «МБКI» (протокол № 15 вiд 23.04.2013р.) було 
прийнято рiшення щодо обрання Левчук Вiталiя Вiталiйовича (паспорт СН №006655, 
виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, 25.04.1995 р.) на посаду Ревiзора 
АТ «МБКI» Левчук В.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
часткою у статутному капiталi не володiє.

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  йоханнессон й.Г.

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ОтП БАнК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні Відомості

1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» 

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21685166 

1.4. Місцезнаходження: 01033, місто Київ, вул. Жилянська, буд. 43 

1.5. Міжміський код, телефон та 
факс: 

тел. 0444900564, факс. 0444956083

1.6. Електронна поштова адреса: Custody@otpbank.com.ua  

1.7. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет: 

http://www.otpbank.com.ua/about/
informations/annual_reports/reports-ssmnk.
php

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента 

2. текст Повідомлення:
На річних Загальних зборах акціонерів АТ «ОТП Банк» (протокол № 62 від 

19.04.2013р.) було прийнято рішення щодо виключення пана Роланда Кіша (паспорт 
BD №3999173, виданий Реєстраційним відомством 10.01.2013 р.) зі складу Ревізійної 
комісії АТ «ОТП Банк».

Пан Роланд Кіш непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
часткою у статутному капіталі не володіє.

На посаду Члена Ревізійної комісії АТ «ОТП Банк» затверджено пані Едіт Пето (пас-
порт ZJ №279971, виданий Реєстраційним відомством), яка до призначення обіймала 
посаду експерта зі звітності Відділу консолідації ВАТ «ОТП Банк» (Угорщина). Пані Едіт 
Пето непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у ста-
тутному капіталі не володіє.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться 

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

Голова Правління  _____________  Хак-Ковач Тамаш
Начальник 
Депозитарного відділу  _____________  Супрун Андрій Володимирович
 М.П.  22.04.2013 р.
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Додаток 
до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 «Баланс»

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2012| 12 |31 

Підприємство тОВ «фІнтЕХнОЛОГІЇ» за ЄДРПОУ 33874456
територія за КОАтУУ 
Організаційноправова форма 
господарювання

за КОПфГ 

Орган державного управлiння за СПОДУ 
Вид економічної діяльності ІСІ  за КВЕД 
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума 
Адреса: м.Кривий Ріг, вул.Кобилянського, 219

Б А Л А н С 
на 31 грудня 2012 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКтиВ Код
ряд
ка

на початок 
звітного 
періоду 

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
 Нематеріальні активи:
 залишкова вартiсть 010 - - 
 первiсна вартiсть 011 - - 
 накопичена амортизація 012
 Незавершене будівництво 020 - - 
 Основні засоби:
 залишкова вартiсть 030 2 2
 первiсна вартiсть 031 75 75
 знос 032 73 73
Довгострокові біологічні активи: 
 справедлива (залишкова) вартість 035 - - 
 первiсна вартiсть 036 - - 
 накопичена амортизація 037 - -
 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040 - - 

 інші фінансові інвестиції 045 2676 2676
 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - - 
 первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - - 
 знос інвестиційної нерухомості 057
 Відстрочені податкові активи 060 - - 
 Гудвіл 065
 Iншi необоротнi активи 070 - - 
 Усього за роздiлом I 080 2678 2678
 II. Оборотні активи
 Виробничi запаси 100 - - 
 Поточні біологічні активи 110 - - 
 Незавершене виробництво 120 - - 
 Готова продукцiя 130 - - 
 Товари 140 - - 
 Векселі одержані 150 - -
 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :
 чиста реалізаційна вартість 160 53 52
 первісна вартість 161 53 52
 резерв сумнівних боргів 162
 Дебіторська заборгованість за розрахунками
 з бюджетом 170 - - 
 за виданими авансами 180 - - 
 із нарахованих доходів 190 - - 
 із внутрішніх розрахунків 200 - 86
 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5035 4800
 Поточні фінансові інвестиції 220 - -
 Грошові кошти та їх еквіваленти:
 в національній валюті: 230 14 18
 у т. ч. в касі 231 - - 
 в іноземній валюті 240 - - 
 Інші оборотні активи 250 - - 
 Усього за роздiлом II 260 5102 4956
 III.Витрати майбутніх періодів 270 2 1
 IV. необоротні активи та групи вибуття 275   
 БАЛАнС 280 7782 7635

ПАСиВ Код
ряд
ка

на початок
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. Власний капітал
 Статутний капiтал 300 7450 7450
 Пайовий капітал 310 - -
 Додатковий вкладений капiтал 320 - -
 Інший додатковий капітал 330 - -
 Резервний капітал 340 9 9
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 171 169
 Неоплачений капітал 360 - - 
 Вилучений капітал 370
 Усього за роздiлом I 380 7630 7628
 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
 Забезпечення виплат персоналу 400 - - 

 Інші забезпечення 410 - - 
Сума страхових резервів 415 - - 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає 
виплаті переможцям лотереї

417 - - 

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не 
забезпеченого сплатою участі у лотереї

418 - - 

 Цільове фінансування 420 - - 
 Усього за роздiлом IІ 430   
 IIІ. Довгостроковi забов’язання
 Довгострокові кредити банкiв 440 - - 
 Інші довгостроковi фінансові зобов’язання 450 - - 
 Відстрочені податкові зобов’язання 460 - - 
 Інші довгостроковi зобов’язання 470 - - 
 Усього за роздiлом IІІ 480   
 ІV. Поточні зобов’язання
 Короткострокові кредити банкiв 500 - - 
 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 - - 
 Векселі видані 520 - - 
 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4 4
 Поточні зобов’язання за розрахунками:
 з одержаних авансів 540 - - 
 з бюджетом 550 7 3
 з позабюджетних платежів 560 - - 
 зі страхування 570 - - 
 з оплати праці 580 - - 
 з учасниками 590 - - 
 із внутрішніх розрахунків 600 - - 
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу

605 - - 

 Інші поточні зобов’язання 610 141 -
 Усього за роздiлом ІV 620 152 7
 V. Доходи майбутніх періодів 630   
 БАЛАнС 640 7782 7635

Керівник / Стригуль І.Ю. /
Гол.бухгалтер / Ізюмцева Л.М. /

Додаток 
до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 3

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)
КОДи

Дата(рік, місяць, число) 2012| 12 | 31 
Пiдприємство тОВ «фІнтЕХнОЛОГІЇ» за ЄДРПОУ 33874456
територія за КОАтУУ 
Орган державного управлiння за СПОДУ 
Організаційноправова форма 
господарювання

за КОПфГ 

Вид економічної діяльності ІСІ за КВЕД 
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума 

Звіт про фінансові результати
за 2012 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. фінансові результати 
Стаття Код 

рядка
За звітний

період
За попередній

період
1 2 3 4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг)

010 633 678

Податок на додану вартiсть 015 - -
Акцизний збiр 020 - -
Інші податки, збори та обов’язкові платежі, вирахувані з 
доходу

025 - -

Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

035 633 678

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг)

040 - -

Валовий :
 прибуток 050 633 678
 збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 - - 
Доход від первісного визнання біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції

061 - - 

Адміністративні витрати 070 628 508
Витрати на збут 080 - -
Інші операційні витрати 090 - 3
Витрати від первісного визнання біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції

091 - -

фінансові результати від операційної діяльності :
 прибуток 100 5 167
 збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - - 
Інші фінансові доходи 120 - 86
Інші доходи 130 - 1570

тОВ «фІнтЕХнОЛОГІЇ»
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Фінансові витрати 140 - -
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 - 1570
фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:
 прибуток 170 5 253
 збиток 175 - -
фінансові результати від припиненої діяльності після 
оподаткування та/або прибуток або збиток від 
переоцінки необоротних активів та груп вибуття
 прибуток 176 - - 
 збиток 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 7 68
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - - 
фінансові результати від звичайної діяльності :
 прибуток 190 - 185
 збиток 195 2 -
1 2 3 4
надзвичайні :
 доходи 200 - - 
 витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий :
 прибуток 220 - 185
 збиток 225 2 -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - - 

II. Елементи операційних витрат
найменування показника Код 

рядка
За звітний

період
За попередній

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 2 5
Витрати на оплату праці 240 367 270
Відрахування на соціальні заходи 250 128 99
Амортизація 260 - 5
Інші операційні витрати 270 131 132
Разом 280 628 511

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

назва статті Код 
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

330 - -

Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

Директор _________________________ / Стригуль І.Ю. /
(підпис)

Бухгалтер _________________________ / Ізюмцева Л.М. /
(підпис)

Додаток до Положення ( стандарту)
бухгалтерського обліку 5

Коди
Дата (рік, місяць, число) | | 
Підприємство тОВ «фІнтЕХнОЛОГІЇ» за ЄДРПОУ 33874456
територія за КОАтУУ
Орган державного управлiння за СПОДУ
Організаційноправова форма господарювання за ОПфГ
Вид економічної діяльності ІСІ  за КВЕД
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума

Звіт про власний капітал
за 2012 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Статут
ний

капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений

капітал

Інший
додатковий

капітал

Резервний
капітал

нерозподі
лений

прибуток

неопла
чений

капітал

Вилуче
ний

капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Залишок на початок року 010 7450 9 171 7630
 Коригування :
 Зміна облікової політики 020
 Виправлення помилок 030
 Інші зміни 040
 Скоригований залишок на початок року 050 7450 9 171 7630
 Переоцінка активів :
 Дооцінка основних засобів 060
 Уцінка основних засобів 070
 Дооцінка незавершеного будівництва 080
 Уцінка незавершеного будівництва 090
 Дооцінка нематеріальних активів 100
 Уцінка нематеріальних активів 110

120
 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 -2 2
 Розподіл прибутку :
 Виплати власникам (дивіденди) 140
 Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
 Відрахування до резервного капіталу 160

170
 Внески учасників :
 Внески до капіталу 180
 Погашення заборгованості з капіталу 190
Емісійний дохід та інший вкладений капітал 200
 Вилучення капіталу :
 Викуп акцій (часток) 210
 Перепродажа викуплених акцій (часток) 220
 Анулювання викуплених акцій (часток) 230
 Вилучення частки в капіталі 240
 Зменшення номінальної вартості акцій 250
 Інші зміни в капіталі :
 Списання невідшкодованих збитків 260
 Безкоштовно отримані активи 270

280
 Разом змін в капіталі 290 2 2
 Залишок на кінець року 300 7450 9 169 7628

Директор _________________________ / Стригуль І.Ю. /
                                  (підпис)
Бухгалтер _________________________ / Ізюмцева Л.М. /
                                  (підпис)
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
1.1. Повне найменування емітента — Публічне акціонерне товариство «Укрспецре-

зерв»
1.2. Організаційно-правова форма емітента — Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 31270731
1.4. Місцезнаходження емітента — 49052, м. Дніпропетровськ, вул. Алтайська, буд. 38
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента — (056) 370-53-12; (056) 373-28-37 
1.6. Електронна поштова адреса емітента — ukrsr@vega.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації — http://31270731.smida.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації — відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

текст повідомлення 
19.04.2013 р. єдиним акціонером ПАТ «УКРСПЕЦРЕЗЕРВ» було прийнято рішення про 

ліквідацію виконавчого органу — правління та дострокове припинення повноважень Го-
лови правління, про утворення одноосібного виконавчого органу — Директора та обран-
ня Директора ПАТ «УКРСПЕЦРЕЗЕРВ».

Звільнено Голову правління ПАТ «УКРСПЕЦРЕЗЕРВ» Хлус Валентину Володимирів-
ну. Таке рішення прийнято у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію виконавчого 

органу Товариства — правління. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. 
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента — 100,00 %. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого пере-
бувала на посаді — 1 рік. На посаду Голови правління замість звільненої особи нiкого не 
призначено у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію виконавчого органу — прав-
ління.

Призначено на посаду Директора Хлус Валентину Володимирівну строком на 5 (п’ять) 
років. Таке рішення прийнято у зв’язку з прийняттям єдиним акціонером рішення про 
утворення одноосібного виконавчого органу Товариства — Директора. Згоди на розкрит-
тя своїх паспортних даних не надала. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітен-
та — 100,00 %. Обіймала посаду старший інспектор кадрів станції Дніпропетровськ При-
дніпровської залізниці, Голова правління ПАТ «УКРСПЕЦРЕЗЕРВ». Непогашеної судимостi 
за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідом ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор
Хлус Валентина Володимирівна

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «УКРСПЕцРЕЗЕРВ»

Додаток 14 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Будмаш»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01374381
1.4. Місцезнаходження емітента 86183 Донецька обл., м. Макiївка, 

смт.  Кринична вул. Вавiлiна, б.18
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (067) 612-68-08 (067) 692-22-21
1.6. Електронна поштова адреса емітента budmash@dn.doris.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.budmash.dn.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. текст повідомлення
Посадова особа Голова Наглядової ради Сумiн Iгор Володимирович (паспорт: серiя 

4005 номер 427978 виданий 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального району м. Санкт-Петербурга 
20.10.2004) звiльнений з посади згiдно Протоколу 1/2013 рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «БУДМАШ» вiд 19.04.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
у розмiрi 2 754 070 (два мiльйони сiмсот п'ятдесят чотири тисячi сiмдесят ) акцiй, яка 
дорiвнює 67.06187%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 01.06.2010р. по 19.04.2013р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Козлов Олександр Володимирович (паспорт: 
серiя ВВ номер 438118 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 
15.06.1998) звiльнений з посади згiдно Протоколу 1/2013 рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «БУДМАШ» вiд 19.04.2013р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебува-
ла на посадi: з 01.06.2010р. по 19.04.2013р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Стадник Юрiй Миколайович (паспорт: серiя ВС 
номер 455633 виданий Совєтським РВ УМВС України в м. Макiївцi 13.10.2000) звiльнений 
з посади згiдно Протоколу 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БУДМАШ» вiд 
19.04.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 1 400 (одна тисяча 
чотириста) акцiй, яка дорiвнює 0.03409%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 01.06.2010р. по 
19.04.2013р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Сумiна Олена Володимирiвна (паспорт: серiя ВН 
номер 059470 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 25.09.2004) 
звiльнена з посади згiдно Протоколу 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БУД-
МАШ» вiд 19.04.2013р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
01.06.2010р. по 19.04.2013р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Мiлєхiна Наталiя Володимирiвна (паспорт: серiя 
ВЕ номер 652269 виданий Центрально-мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в 
Донецькiй обл. 26.03.2002) звiльнена з посади згiдно Протоколу 1/2013 рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «БУДМАШ» вiд 19.04.2013р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi: з 01.06.2010р. по 19.04.2013р. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Сумiн Iгор Володимирович (паспорт: серiя 
4005 номер 427978 виданий 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального району м. Санкт-Петербурга 
20.10.2004) призначений на посаду стрком на 3 (три) роки згiдно Протоколу 1/2013 рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БУДМАШ» вiд 19.04.2013р. та Протоколу № 1/2013-3 
засiдання Наглядової ради ПАТ «БУДМАШ» вiд 19.04.2013р. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента у розмiрi 2 754 070 (два мiльйони сiмсот п'ятдесят чотири тисячi сiмдесят ) 
акцiй, яка дорiвнює 67.06187%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: юрист, генеральний 

директор, заступник генерального директора з маркетингу. На теперешнiй час працює ге-
неральним директором на ЗАО НОРД ИНВЕСТ, розташованому за адресою:197198, г. 
Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 20 Литер Я. 

Посадова особа Член Наглядової ради Козлов Олександр Володимирович (паспорт: 
серiя ВВ номер 438118 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 
15.06.1998) призначений на посаду стрком на 3 (три) роки згiдно Протоколу 1/2013 рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БУДМАШ» вiд 19.04.2013р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 1982р. — економiст в Управлiннi 
матерiально  — технiчного постачання; 06.07.1984р. — служба в МВС; 24.07.1989р. — на-
чальник вiддiлу матерiально — технiчного постачання та збуту АТЗТ «Видавництво «До-
неччина»; 03.01.2002р. — Генеральний директор ТОВ «Совєтськбумсервiс»; 01.07.2005р.  — 
директор з економiки ВАТ «Макiївський завод «Лазер», 
10.12.2007р.-14.05.2008  р.  — в.о.  Голови Правлiння ВАТ «Макiївський завод «Лазер»; 
15.05.2008р. — 26.04.2010р. Голова Правлiння ВАТ «Макiївський завод «Лазер». На 
теперешнiй час працює Генеральним директором на ПрАТ «Макiївський завод «Лазер», що 
розташоване за адресою: Донецька обл.,м.Макiївка, смт. Свердлово. 

Посадова особа Член Наглядової ради Сумiна Олена Володимирiвна (паспорт: серiя ВН 
номер 059470 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 25.09.2004) 
призначена на посаду стрком на 3 (три) роки згiдно Протоколу 1/2013 рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «БУДМАШ» вiд 19.04.2013р. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом своєї дiяльностi: 27.08.1990 — 13.01.1995 — АСП «Тефкар», товарозна-
вець промислових товарiв; 16.01.1995 — 22.05.1997 — ПП ПКФ «Монтажбудсервiс», стар-
ший економiст; 07.07.1997 — 30.01.1998 — Жданiвська мiська Рада народних депутатiв, 
головний спецiалiст вiддiлу по захисту прав споживачiв; 02.02.1998 — 29.10.1998 — 
АТЗТ  «Промтехсервiс», товарознавець; 01.11.1998 — 03.07.2000 — КП «Iнтерсервiс», 
iнженер вiддiлу маркетингу; 15.06.2000 — 14.02.2001 — ТОВ «Советськбумсервiс», гене-
ральний директор; 14.02.2001 — 09.07.2001 — ТОВ «Советськбумсервiс», заступник гене-
рального директора з маркетингу; 18.07.2001 — 09.11.2001 — ТОВ «Дiлена», директор; 
12.11.2001 — 28.02.2003 — ТОВ «Папiрус», заступник директора; з 04.01.2005 по 
25.03.2012 — ТОВ «МЗША — КАРБО», генеральний директор. В теперiшнiй час обiймає 
посаду генерального директора ТОВ «Торгiвельний Дiм «Макiївська автоматика» (ЄДРПОУ 
31587871, м.Макiївка, вул. Кiпренського, 1) .

Посадова особа Член Наглядової ради Жерновой Андрiй Володимирович (паспорт: 
серiя ВВ 181029 Советським РО УМВД України м.Макіївка 15.01.1998) призначений на по-
саду строком на 3 (три) роки згiдно Протоколу 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «БУДМАШ» вiд 19.04.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
1 683 (одна тисяча шістсот вісімдесят три) акцiї, яка дорiвнює 0.04098%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом своєї дiяльностi: 2003-2009 р. iнженер-конструктор ПАТ «БУДМАШ», 2009-2010р. 
начальник технiчного вiддiлу ПАТ «БУДМАШ». З 2012р. по теперiшнiй час обiймає посаду 
заступника директора з виробництва ПрАТ «Макiївський завод «Лазер», що розташоване 
за адресою: Донецька обл.,м.Макiївка, смт. Свердлово. 

Посадова особа Член Наглядової ради Серий Олександр Петрович (паспорт: серiя ВВ 
867128 Советським РО УМВД України м.Макіївка 01.07.1999) призначений на посаду стро-
ком на 3 (три) роки згiдно Протоколу 1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БУД-
МАШ» вiд 19.04.2013р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 
2006-2012р. начальник енерго-механiчної дiльницi ПАТ «БУДМАШ». З 2012р. по теперiшнiй 
час обiймає посаду механiка енерго-механiчної дiльницi ПрАТ «МЗ «Лазер» , що розташо-
ване за адресою: Донецька обл.,м.Макiївка, смт. Свердлово.

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. Найменування посади.
Виконуючий обов'язки Голови Правлiння ____________  Кобелєв Василь Робертович

М.П.

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «БУДМАш»
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» 
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента м. Київ, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 19364259 
1.5. Міжміський код та телефон 044-428-97-51 
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента А01 № 625834 
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 19.05.1993 
1.8. Веб-сайт емітента www.xcіtybank.com.ua 
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації www.xcіtybank.com.ua 
1.10. Розмір статутного капіталу емітента 828 828 000,00 грн. 
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності банку
(тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 8 109 185 6 576 535
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 1 476 638 1 135 494
Кошти в інших банках 48 357 22 819
Кредити та заборгованість клієнтів 4 552 898 4 215 792
Усього зобов’язань 7 381 369 5 876 545
Кошти банків 1 218 679 639 072
Кошти клієнтів 5 768 895 4 866 979
Усього власного капіталу 727 816 699 990
Статутний капітал 847 334 747 367
Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження 15 301 (50 769)
Чистий прибуток/збиток банку 15 301 (50 769)
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 21,83  (79,70)
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 21,83 (79,70)

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Органами управління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» є:
- Загальні збори акціонерів банку;
- Спостережна Рада банку;
- Правління банку.
Інформація про посадових осіб емітента.
Посадовими особами ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 01.01.2013р. є:

Голова Спостережної Ради:
Члени Спостережної Ради:

Голова Ревізійної комісії:

Члени Ревізійної комісії:

Голова Правління:
Перший заступник Голови Правління:
Перший заступник Голови Правління:
Заступник Голови Правління — дирек-
тор департаменту фінансового 
моніторингу:
Заступник Голови Правління:
Заступник Голови Правління:
Головний бухгалтер: 
Фінансовий директор:

Герасименко Андрій Леонідович
Абдінов Артур Тазаханович
Войтко Євген Володимирович
Гамзатов Руслан Габібуллахович
Горак Олексій Володимирович, представник 
ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП»
Крамаренко Руслан Михайлович, представник 
Головного фінансового управління виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА) 
Лазня Артем Васильович
Прудка Наталя Сергіївна
Фурсенко Олександра Геннадіївна
Прокопенко Олександр Владленович, представник 
Головного фінансового управління виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА)
Бордун Володимир Анатолійович, представник 
ТОВ «КФ «Укрфінком»
Дмитренко Олександр Петрович, представник 
ТОВ «Саусленк-Запоріжжя»
Гриджук Дмитро Миколайович
Семенов Андрій Володимирович
Тур Юлія Леонідівна
Городецький Володимир Михайлович

Лісняк Андрій Євгенович
Ходачук Олег Миколайович
Юр Валентина Миколаївна
Карпенко Людмила Олексіївна

Інформація про засновників емітента.
Засновниками ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 01.01.2013р. є наступні юридичні та фі-

зичні особи: 
- Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), ЄДРПОУ 02317474;
- ТОВ «КФ «Укрфінком», ЄДРПОУ 14364272;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Техномед Україна», ЄДРПОУ 03333736;
- Державне підприємство Міністерства оборони України «Центральний проектний інсти-

тут», ЄДРПОУ 07989865;
- Гриджук Дмитро Миколайович;
- Горбунов Анатолій Іларіонович;
- Матухно Михайло Степанович;
- Пилипишин Віктор Петрович;
- Ратушнюк Ольга Яківна.
4. Інформація про цінні папери емітента
ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом 01.01.2013р. випущені наступні цінні папери:

- прості іменні акції номінальною вартістю 1 144 грн. у кількості 724 500 шт. загальною 
номінальною вартістю 828 828 000,00 грн., акції включені до біржового списку ПАТ «Фондова 
біржа ПФТС» та обертаються на біржі за категорією позалістингові цінні папери;

- процентні облігації на пред’явника номінальною вартістю 1 000 грн. в кількості 
340 000 шт. загальною номінальною вартістю 340 000 000,00 грн., а саме:

- облігації серії G в кількості 140 000 шт. загальною номінальною вартістю 140 млн. грн. 
включені до біржового списку ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та обертаються на біржі за катего-
рією позалістингові цінні папери;

- облігації серії Н в кількості 200 000 шт. загальною номінальною вартістю 200 млн. грн. 
включені до біржового списку ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та обертаються на біржі за катего-
рією позалістингові цінні папери

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 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» у 2012 році не 
змінювалася.

6. Інформація про загальні збори
У звітному 2012 році Загальні збори акціонерів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» проводилися 

3 рази. 
Позачергові загальні збори — 27 січня 2012 року.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів:
1. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
Загальними зборами акціонерів 27 січня 2012 року затверджено нову редакцію Статуту 

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Зміни в Статуті Банку пов’язані зі збільшенням статутного капіталу та 
змінами в чинному законодавстві України. 

Чергові загальні збори — 04 квітня 2012 року.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів:
1. Звіт Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік.
2. Звіт Правління про підсумки діяльності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік.
3. Про річну фінансову звітність, фінансовий результат діяльності та покриття збитків 

ПАТ  «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
5. Звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності ПАТ «КБ «ХРЕЩА-

ТИК» за 2011 рік та заходи за результатами їх розгляду.
6. Про затвердження кошторису витрат Спостережної Ради на 2012 рік.
7. Про затвердження Політики корпоративного управління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
8. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
9. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
10. Про затвердження Положення про Спостережну Раду ПАТ «ХРЕЩАТИК».
11. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
12. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
13. Про затвердження Дивідендної політики ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
Загальними зборами акціонерів 04 квітня 2012 року розглянуто за затверджено звіт Спо-

стережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік, звіт Правління про підсумки діяльності 
ПАТ  «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік, звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», 
звіт та висновок зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Та-
кож, Загальними зборами акціонерів затверджено Річну фінансову звітність та фінансовий 
результат діяльності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік і прийнято рішення не покривати збит-
ки за рахунок коштів з резервного фонду Банку. Крім того, Загальними зборами акціонерів 
затверджено корпоративні документи в новій редакції, а саме: Політику корпоративного 
управління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», Кодекс корпоративного управління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», 
Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», Положення про Спостереж-
ну Раду ПАТ «ХРЕЩАТИК», Положення про Правління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», Положення про 
Ревізійну комісію ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», Дивідендну політику ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Позачергові загальні збори — 18 травня 2012 року.
Порядок денний Загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження кошторису витрат Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на 

2012 рік.
Загальними зборами акціонерів обрано членів лічильної комісії та затверджено кошторис 

витрат Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на 2012 рік.
7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників

Показник Станом на 01.01.2013р.
Фонд оплати праці — усього (тис. грн.) 130 363,7
Чисельність працівників — усього 1 660 шт. од.

8. Інформація про дивіденди
Виплата дивідендів за результатами діяльності банку у 2011-2012 роках не здійснюється 

оскільки у 2011 році банк отримав від’ємний фінансовий результат, а прибуток за 2012 рік 
спрямовано на покриття збитків минулих років та до резервного фонду Банку відповідно до 
рішення Загальних зборів акціонерів від 21.03.2013р. 

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 X 265 402.018 X X
у тому числі:
Landesbank Berlіn AG 22.02.2008 4 167.951 1.51 28.01.2013
Landesbank Berlіn AG 22.02.2008 4 167.951 1.51 28.07.2013
Landesbank Berlіn AG 22.02.2008 4 167.951 1.51 28.01.2014
Landesbank Berlіn AG 22.02.2008 4 167.951 1.51 28.07.2014
Landesbank Berlіn AG 22.02.2008 4 167.951 1.51 28.01.2015
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 28.12.2012 7 200.000 5.00 03.01.2013
ОПЕРУ НБУ 06.12.2012 3 509.264 7.50 18.01.2013

ПАт «КБ «ХРЕЩАтиК»
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ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» 28.12.2012 12 000.000 22.00 03.01.2013
AS «Regіonala іnvestіcіju banka» 15.11.2012 103 909.000 6.70 27.05.2013
ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» 26.12.2012 7 000.000 21.00 21.01.2013
ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 28.12.2012 63 944.000 1.00 14.01.2013
ПАТ Банк «Контракт» 28.12.2012 3 000.000 16.00 03.01.2013
АТ «ТАСкомбанк» 28.12.2012 10 000.000 16.00 03.01.2013
ПАТ «Український банк 
реконструкції та розвитку»

28.12.2012 5 000.000 13.00 03.01.2013

ПАТ «БАНК БОГУСЛАВ» 28.12.2012 4 000.000 18.00 03.01.2013
ПАТ «Ідея Банк» 28.12.2012 5 000.000 15.00 04.01.2013
ПАТ «Ідея Банк» 28.12.2012 8 000.000 16.00 10.01.2013
ПАТ «Полікомбанк» 28.12.2012 12 000.000 24.50 25.01.2013
Зобов’язання за цінними 
паперами

X 0.000 X X

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

X 0.000 X X

за векселями (всього) X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом):

X 0.000 X X

Податкові зобов’язання X 4.847 X X
Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 0.000 X X

Інші зобов’язання X 7 874 452.106 X X
Усього зобов’язань X 8 139 858.971 X X

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2012 рік здійснюва-

ло ТОВ Аудиторська фірма «КАДАСТР-АУДИТ» — незалежна аудиторська компанія. Свідоцтво 
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудитор-
ські послуги, видане Аудиторською палатою України 23 квітня 2002 року за № 2908, термін дії 
Свідоцтва — до 23 лютого 2017 року. 

ЗВІт ЩОДО фІнАнСОВОЇ ЗВІтнОСтІ
Ми (ТОВ АФ «КАДАСТР-АУДИТ») провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» (код ЄДРПОУ 19364259, Україна, 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, зареєстрований 19 травня 1993 року) (далі — Банк), що 
додається та включає звіт про фінансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2012 року, звіт про при-
бутки і збитки, звіт про сукупний дохід, звіт про зміни у власному капіталі і звіт про рух гро-
шових коштів, за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових 
політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фі-

нансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Націо-
нального банку України щодо розкриття інформації в річній фінансовій звітності, встановле-
них постановою Правління Національного банку України № 373 від 24 жовтня 2011 року «Про 
затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків 
України», та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним 
для того, щоб забезпечити складання фінансової 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 Міжнародних стандар-
тів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність 
не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 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 Банком фінансової звітності, з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективності внутрішнього контролю Банку. Аудит включає також оцінку відпо-
відності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлін-
ським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

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

Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фі-

нансовий стан Банку станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух грошо-
вих коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності та вимог Національного банку України щодо розкриття інформації в річ-
ній фінансовій звітності, встановлених постановою Правління Національного банку України 
№  373 від 24 жовтня 2011 «Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюд-
нення фінансової звітності банків України».

ЗВІт ЩОДО ВиМОГ ІншиХ ЗАКОнОДАВЧиХ І нОРМАтиВниХ АКтІВ
Додаткова інформація згідно вимог постанови Правління Національного банку України 

№  389 від 09 вересня 2003 року 
Відповідність (достовірність відображення) обсягу активів і зобов'язань. Під час прове-

дення аудиторських процедур нами було розглянуто — у межах, необхідних для аудиту роз-
криття інформації в річному фінансовому звіті про ризик ліквідності, статистична форма 
№  631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками погашення», яка затверджена по-
становою Правління Національного банку України від 19 травня 2003 року № 124 «Про затвер-
дження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку Укра-
їни» (далі — Постанова №124). Аудит проводився із застосуванням аналітичних процедур і 
вибіркового тестування. Зазначена форма використовувалась для складання примітки 31 
«Управління фінансовими ризиками» фінансової звітності за 2012 рік, зокрема, таблиці 31.11 
«Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних стро-

ків погашення за 2012 рік». Максимальний розрив ліквідності, відображений в фінансовій 
звітності, припадав на строк від 12 місяців до 5 років і складав 11,7% від фінансових активів в 
позитивному значенні. Даний розрив ліквідності пояснюється загальними умовами, що існу-
вали, а саме, недостатністю довгострокових ресурсів в економіці України. Вищезазначений 
розрив ліквідності Банк компенсував на 40% шляхом довгострокового залучення субордино-
ваного боргу, знизивши ризик невідповідності до 7%. В інших часових інтервалах розрив лік-
відності не перевищував 6% від фінансових активів, а сукупний розрив ліквідності станом на 
31 грудня 2012 року складав 2,3%. 

Якість управління активами та пасивами протягом звітного року дозволяла забезпечувати 
Банку необхідний рівень ліквідності та платоспроможності, про що свідчить дотримання Бан-
ком відповідних нормативів банківської діяльності. Вплив якості активів на власний та регуля-
тивний капітали Банку є помірним, оскільки якість активів Банку є задовільною. Під час про-
ведення аудиторських процедур нами було розглянуто — у межах, необхідних для визначення 
характеру та обсягу аудиторських процедур стосовно фінансової звітності Банку — дотриман-
ня Банком вимог щодо управління активами і пасивами, викладених в Інструкції про порядок 
регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного 
банку України від 28 серпня 2001 року № 368 (далі — Постанова №368) та інших нормативно-
правових актах Національного банку України, у межах їх відношення до фінансових та обліко-
вих питань. В ході аудиту не встановлено фактів порушення встановлених Національним бан-
ком України нормативів для управління активами і пасивами, а саме: нормативу миттєвої 
ліквідності (Н4), нормативу поточної ліквідності (Н5) та нормативу короткострокової ліквід-
ності (Н6), ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) та ліміту загальної 
короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2), нормативу інвестування в цінні папери 
окремо за кожною установою (Н11) та нормативу загальної суми інвестування (Н12).

Оцінку якості кредитного портфеля та заборгованості клієнтів управлінський персонал 
Банку здійснював станом на 31 грудня 2012 році, базуючись на внутрішньобанківських поло-
женнях, розроблених з урахуванням вимог постанови Правління Національного банку України 
№ 23 від 15 лютого 2012 року (далі — Постанова № 23). Аудиторські процедури стосовно ви-
вчення якості кредитного портфелю відповідно до вимог Національного банку України здій-
снювались у межах її відношення до фінансових питань та облікових оцінок та підлягала ви-
бірковому тестуванню в розмірі 61.7% від розміру портфеля юридичних осіб і 3.8% від 
розміру портфеля фізичних осіб. В результаті нашої роботи нами не були встановлені невід-
повідності визначення Банком: класу боржників, стану обслуговування боргу, справедливої 
вартості заставного майна як з точки зору не завищення вартості застави на податок на до-
дану вартість, так і з точки зору здійснення процедур переоцінки застави. Також не було вста-
новлено фактів відсутності процедур обтяження заставленого майна на користь Банку. Банк з 
достатньою обґрунтованістю використовує значення показника ризику кредитних операцій. 
Період реалізації застави встановлений із застосуванням судження, з огляду на відсутність у 
Банку достатньої статистичної бази з питань реалізації застави. 

Програмний комплекс Банку станом на 31 грудня 2012 року автоматично не підтримував 
вимоги абзацу 4 п. 1.3. глави 1 розділу VII постанови Правління Національного банку України 
від 27 грудня 2007 року № 481 «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредит-
них, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ри-
зики в банках України». 

Якість портфеля цінних паперів розглядалась у межах її відношення до фінансових питань 
та облікових оцінок, підлягала вибірковому тестуванню та характеризувалась наступним. Ста-
ном на 31 грудня 2012 року вкладення в державні облігації становили 27% від загального 
портфеля цінних паперів в портфелі на продаж. В порівнянні з минулим роком відбулось 
збільшення в 5,8 разів до рівня 345,920 тис. грн. Станом на 31 грудня 2012 року Банк зарахо-
вував для покриття обов’язкових резервів цільові ОВДП, випущені для фінансування заходів в 
Україні з підготовки до ЄВРО 2012 (облігації ЄВРО 2012), в сумі за номінальною вартістю 
51,100 тис. грн., ОВДП номінованих в іноземній валюті в номінальній вартості в сумі 279,755 
тис. грн. (балансова вартість зазначених облігацій становить 345,794 тис. грн.). Відбулось 
зростання вкладень в облігації підприємств до рівня 937,769 тис. грн. або в 2,1 рази. Станом 
на 31 грудня 2012 року боргові цінні папери є непростроченими та обліковувались за справед-
ливою вартістю на підставі ринкових котирувань. Відносно пайових цінних паперів Банком був 
сформований відповідний резерв під знецінення. Станом на 31 грудня 2012 в портфелі банку 
до погашення обліковуються вкладення в цінні папери одного емітента, які були випущенні в 
обіг з державною гарантією, що була видана Кабінетом Міністрів України. Згідно правил На-
ціонального банку України такі вкладення в цінні папери не підлягають резервуванню. 

Якість дебіторської заборгованості розглядалась у межах її відношення до фінансових 
питань та облікових оцінок та підлягала вибірковому тестуванню. Стан дебіторської заборго-
ваності відповідає вимогам Національного банку України та внутрішньобанківських положень. 
Резерви за дебіторською заборгованістю сформовані адекватно.

Операції з іншими активами Банку не створюють суттєвого ризику втрати капіталу Банку.
Під час проведення аудиторських процедур нами було розглянуто — у межах, необхідних 

для визначення характеру та обсягу аудиторських процедур стосовно фінансової звітності 
Банку — достатність резервів та капіталу Банку. Достатність резервів та капіталу обумовлю-
ється, по-перше, формуванням капіталу, фондів та резервів у відповідності до вимог 
нормативно-правових актів Національного банку України, по-друге, якістю його активів, яка 
випливає із рівня ризику банківських операцій. Протягом 2012 року Банк дотримувався нор-
мативів капіталу, встановлених Національним банком України. В Банку є в наявності внутрішні 
процедури щодо визначення достатності капіталу з урахуванням всіх ризиків, притаманних 
його діяльності. В фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 в примітці 32 
«Управління капіталом» був зазначений рівень регулятивного капіталу, розрахований у відпо-
відності до вимог Постанови № 368 на підставі даних 01 файлу за 29 грудня 2012 року. Зазна-
чений в фінансовій звітності розмір регулятивного капіталу відповідав порядку його розра-
хунку, встановленому Національним банком України, та не коригувався на дані 02 та 81 
файлів. Якщо б таке коригування вимагалось, регулятивний капітал на звітну дату збільшився 
б на суму розформування резервів 48,885 тис. грн.

Під час проведення аудиторських процедур нами було розглянуто — у межах, необхідних 
для визначення характеру та обсягу аудиторських процедур стосовно фінансової звітності 
Банку — системи управління ризиками Банку у відповідності до нормативно-правових актів 
Національного банку України, у межах їх відношення до фінансових та облікових питань. Сис-
теми управління ризиками банківських операцій Банку є, в цілому, адекватними. Істотним 
ризиком, що його ідентифікує Банк, є кредитний ризик. Управління кредитним ризиком здій-
снюється шляхом отримання застави та за допомогою інших засобів покриття кредитного 
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ризику, як зазначено у примітці 8 «Кредити та заборгованість клієнтів». Рівень ризику також 
значною мірою нівелюється одержанням корпоративних і персональних поручительств. За-
ставодавець надає всі необхідні документи для підтвердження права власності на активи в 
заставі. Спеціаліст — оцінювач Банку визначає рівень вартості застави, використовуючи кон-
сервативні підходи. Нерухомість у заставі повинна бути застрахована позичальником. Керів-
ництво оцінює ліквідність запропонованого майна в заставу перед прийняттям останнього в 
заставу. Стосовно інших ринкових ризиків, таких як валютний ризик, ризик зміни відсоткової 
ставки та інвестиційний ризик, зазначаємо, що вони є помірними та контрольованими. 

Операції з пов’язаними особами здійснювались Банком відповідно до вимог нормативно-
правових актів Національного банку України на умовах, що викладені в примітці 38 «Операції 
з пов’язаними сторонами». У відповідності до постанови Правління Національного банку Укра-
їни № 123/БТ від 30 березня 2012 року Банку надано дозвіл на перевищення нормативів мак-
симального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), та 
максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам 
(Н10), щодо акціонера Банку. Обсяг відповідного кредиту розкрито в таблиці 38.1 «Залишки 
за операціями з пов’язаними сторонами за 2012 рік». Обсяг інших операцій з пов’язаними 
особами та їх якість не створює суттєвого ризику втрат капіталу Банку.

Під час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто — у межах, необхідних 
для визначення характеру та обсягу аудиторських процедур стосовно фінансової звітності 
Банку — адекватність та відповідність бухгалтерського обліку вимогам нормативно-правових 
актів Національного банку України. У результаті нашої роботи нами не виявлено суттєвих фак-
тів, що свідчать про недоліки бухгалтерського обліку чи підготовки фінансової звітності. Бух-
галтерський облік, в цілому, адекватний вимогам нормативно-правових актів Національного 
банку України. 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, була підготовлена на осно-
ві бухгалтерських записів, які ведуться згідно з правилами, встановленими Національним 
банком України, та містила коригування та перекласифікації у випадку виявлення розходжень 
між вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правовими актами 
Національного банку України, а саме:

- за резервами для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операція-
ми;

- за процентними доходами;
- за відстроченими податками;
- щодо застосування вимог міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 29 «Фінансо-

ва звітність в умовах гіперінфляції» до власного капіталу;
- валютними операціями на умовах «спот».
Процедури внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку, в цілому, адекватні вимогам 

нормативно-правових актів Національного банку України. 
ВиСнОВОК ЩОДО ВиМОГ ЗАКОнОДАВЧиХ тА нОРМАтиВниХ АКтІВ 
(Рішення ДКЦПФРУ від 29 вересня 2011 року за № 1360) 
На нашу думку,
- вимоги до вартості чистих активів (капіталу) банків відповідають встановленим Законом 

України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року як спеціальні 

вимоги до капіталу банків, згідно яких Національний банк України здійснює контроль за до-
триманням банками розміру, достатності та адекватності капіталу шляхом встановлення еко-
номічних нормативів та нормативно-правового забезпечення здійснюваних банками операцій. 
Нормативи капіталу, які включають мінімальний розмір регулятивного капіталу, норматив 
адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності та норматив співвідношення регуля-
тивного капіталу до сукупних активів затверджені постановою Правління Національного банку 
України № 368 від 28 серпня 2001 року «Про затвердження Інструкції про порядок регулюван-
ня діяльності банків в Україні». Станом на звітну дату та протягом 2012 року Банк дотримував-
ся встановлених нормативів капіталу, тобто, дотримувався вимог щодо вартості чистих акти-
вів (капіталу). Як зазначено в Примітці 32 «Управління капіталом» станом на 31 грудня 2012 
року регулятивний капітал Банку складає 923,400 тисяч гривень при статутному капіталі 
828,828 тисяч гривень;

- суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інфор-
мацією, що розкривається Банком як емітентом цінних паперів та подається до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю, відсутні;

- за даними річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2012 року Банк не виконував 
значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної 
фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

- стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту, в усіх суттєвих 
аспектах відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» № 514–VІ від 17 вересня 2008 
року та Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 
року;

- ідентифікація та оцінка нами ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності Банку 
станом на 31 грудня 2012 року внаслідок шахрайства здійснена в рамках аудиту річної фінан-
сової звітності Банку згідно МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, 
при аудиті фінансової звітності», свідчить, що фінансова звітність Банку на зазначену дату, в 
цілому, не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Зазначаємо, що 
через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення 
фінансової звітності можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно спрямований і 
виконується відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

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 роз-

криття інформації — 23.04.2013р.
Також, Річна інформація опублікована на сторінці www.xcіtybank.com.ua в мережі Інтернет 

23.04.2013р.

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

12.2. Голова Правління  Гриджук Д.М.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

 М.П.  23.04.2013р.
 (дата)

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КРиМ93»

Річна інформація емітента,  
який не здійснював публічне розміщення  

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Крим-93»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 21485757

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 21485757.infosite.com.ua

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ВиРОБниЧОКОМЕРцIйнА КОМПАнIЯ 

«УКРПАКСЕРВIС»

Річна інформація емітента,  
який не здійснював публічне розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Виробничо-комерцiйна компанiя «Укрпаксервiс»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 01884248

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 01884248.infosite.com.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«МУЛЬтІфАРМА»

Річна інформація емітента,  
який не здійснював публічне розміщення  

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Мультіфарма»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 25290418

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 25290418.infosite.com.ua

ЗАКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
 «АКВААЛЬЯнС ВІСтА»

Річна інформація емітента,  
який не здійснював публічне розміщення  

цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство 
«Акваальянс Віста»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33107476

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 33107476.infosite.com.ua
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Чернiвецький це
гельний завод №3»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Чернівецька обл. , 58022, м. Чернiвцi, вул. Кармелюка,  78
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05508177
1.5. Міжміський код та телефон емітента: (0372) 538394
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААА №062266
1.7. Дата державної реєстрації: 31.05.1996
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-3
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства, (тис.грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 17227 18380
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4987 5109
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1783 2689
Сумарна дебіторська заборгованість 5299 5409
Грошові кошти та їх еквіваленти 46 545
Власний капітал 14259 16449
Статутний капітал 2759 2759
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10957 13147
Довгострокові зобов’язання 0 41
Поточні зобов’язання 2968 1890
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -174.680 -109.790
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-174.680 -109.790

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12542.00000000 12542.00000000
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 14259 16449

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про посадових осіб емітента.
Генеральний директор — Ватаманюк Людмила Михайлiвна; Головний бухгалтер — Дудко 

Лiдiя Миколаївна; Голова наглядової ради — Вольська Iнна Василiвна; Член наглядової 
ради  — Цвентарний Леонiд Павлович; Член наглядової ради — Шульженко Тетяна Олегiвна; 
Голова ревiзiйної комiсiї — Дубковецька Леонора Григорiвна.

Інформація про засновників емітента.
Засновником ПАТ «Чернiвецький цегельний завод №3» є держава в особi регiонального 

вiддiлення Фонду державного майна України по Чернiвецькiй областi. Станом на 31.12.2012  р. 

Фонд держмайна акцiями товариства не володiє.
4. Інформація про цінні папери емітента

Акції: Дата реєстрації випуску — 11.07.2011, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 
363/1/11, орган, що зареєстрував випуск — Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку, код — UA4000128177, тип цінного паперу — Акція проста бездокументарна іменна, 
форма існування — Бездокументарні іменні, номінальна вартість — 220.000 грн., кіль-
кість  — 12542 шт., загальна номінальна вартість — 2759240.000 грн., частка у статутному 
капіталі 100 %. Акції розміщено повністю. Торгiвля цiнними паперами 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 систе-
мі 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 пакетом понад 60% акцiй товариства на дату, передбачену законодав-
ством 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

Приватна аудиторська фiрмою «Аудит-Сервiс» (внесена до Реєстру суб’єктiв аудитор-
ської дiяльностi за рiшенням Аудиторської Палати України вiд 26.01.2001 р. № 98, про що має 
свiдоцтво № 2394, чинне до 30.11.2015 р.), вiдповiдно до договору № 6-А вiд 10 лютого 
2013  року, укладеним з ПАТ «Чернiвецький цегельний завод № 3» провела аудиторську 
перевiрку фiнансової звiтностi Товариства. Висновок аудитора. Аудитор вважає, що в процесi 
проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для 
висловлення думки. Надана iнформацiя дає дiйсне i повне уявлення про реальний склад 
активiв i пасивiв пiдприємства. Рiчна фiнансова звiтнiсть публiчного акцiонерного товариства 
«Чернiвецький цегельний завод № 3» справедливо i достовiрно вiдображає дiйсний 
фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати та рух грошо-
вих коштiв за 2012 рiк у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерсько-
го облiку України.

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

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 
22.04.2013, річна інформація опублікована на сторінці в мережі Інтернет 

http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-chern-vetckii-tcegelnii-zavod-3
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. Генеральний директор Ватаманюк Людмила Михайлівна  23.04.2013.

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЧЕРнIВЕцЬКий цЕГЕЛЬний ЗАВОД №3»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:1.1.Повне найменування емітента- ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тО
ВАРиСтВО «ДОнЕцЬКий БУЛОЧнОКОнДитЕРСЬКий КОМБIнАт», 
1.2.Організаційно-правова форма емітента-Приватне акцiонерне товариство,1.3.Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ емітента-00374545,1.4.Місцезнаходження емітента-83086,м.Донецьк вул.
Кобозева,5,1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента- 0623045318, 
0623046559,1.6.Електронна поштова адреса емітента-office@bkk.ua,1.7.Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації-www.bkk.
ua,1.8.Вид особливої інформації-Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.2.текст 
повідомлення:Посадова особа Член наглядової ради(Голова) Д`ячков Михайло 
Петрович(паспорт:серiя ВК номер 467427 виданий Гiрницьким РВ Макiївського МУ ГУМВСУ в 
Донецькiй обл.,06.02.2008р.) звільнено 20.04.2013р.згідно рішення загальних зборів(протокол 
1/2013 від 20.04.2013р.) у зв’язку із закінченням терміну обрання.Володiє часткою в статутному 
капiталi 16.012%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Перебував на 
посаді з 17.04.2010р.Посадова особа Член наглядової ради Дмитренко Валентина 
Василiвна(паспорт:серiя ВА номер 690166 виданий Пролетарським РВ УМВС України в Донецькiй 
обл.,27.05.1997р.) звільнено 20.04.2013р.згідно рішення загальних зборів(протокол 1/2013 від 
20.04.2013р.) у зв’язку із закінченням терміну обрання.Володiє часткою в статутному капiталi 
0.302%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Перебувала на посаді з 
17.04.2010р.Посадова особа Член наглядової ради Кузьменко Тетяна Олегiвна(паспорт:серiя ВА 
номер 247817 Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.,09.07.1996р.) звільнено 
20.04.2013р.згідно рішення загальних зборів(протокол 1/2013 від 20.04.2013р.) у зв’язку із за-
кінченням терміну обрання.Володiє часткою в статутному капiталi 0.057%.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Перебувала на посаді з 17.04.2010р.Посадова 
особа Член наглядової ради(Голова) Д`ячков Михайло Петрович(паспорт:серiя ВК номер 467427 
виданий Гiрницьким РВ Макiївського МУ ГУМВСУ в Донецькiй обл.,06.02.2008р.) призначено 
20.04.2013р.згідно рішення загальних зборів(протокол 1/2013 від 20.04.2013р.),рiшення нагля-
дової ради про обрання головою(протокол вiд 20.04.2013р.).Призначено на строк 3 роки.Володiє 
часткою в статутному капiталi 16.012%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.Iншi посади протягом дiяльностi:iнженер,старший інженер,iнженер-конструктор,головний 
iнженер,директор,генеральний директор,голова правлiння.Посадова особа Член наглядової 
ради Дмитренко Валентина Василiвна(паспорт:серiя ВА номер 690166 виданий Пролетарським 
РВ УМВС України в Донецькiй обл.,27.05.1997р.) призначено 20.04.2013р.згідно рішення загаль-
них зборів(протокол 1/2013 від 20.04.2013р.).Призначено на строк 3 роки.Володiє часткою в 

статутному капiталi 0,302%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Iншi 
посади протягом дiяльностi:няня,пекар-майстер,організатор з постачання,начальник вiддiлу по-
стачання.Посадова особа Член наглядової ради Кузьменко Тетяна Олегiвна(паспорт:серiя ВА 
номер 247817 Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.,09.07.1996р.) призначено 
20.04.2013р.згідно рішення загальних зборів(протокол 1/2013 від 20.04.2013р.).Призначено на 
строк 3 роки.Володiє часткою в статутному капiталi 0,057%.Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.Iншi посади протягом дiяльностi препаратор,інспектор з 
діловодства,кур’єр, машиністка 1 категорії,секретар-референт,інспектор з кадрів,секретар 
керівника,начальник відділу кадрів.Посадова особа Ревізор Костко Наталя Iванiвна(паспорт:серiя 
ВС номер 899274 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку,03.07.2001р.) звіль-
нено 20.04.2013р.згідно рішення загальних зборів(протокол 1/2013 від 20.04.2013р.) у зв’язку із 
закінченням терміну обрання.Володiє часткою в статутному капiталi 0,036%.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Перебувала на посаді з 17.04.2010р.Посадова 
особа Ревізор Костко Наталя Iванiвна(паспорт:серiя ВС номер 899274 виданий Ворошиловським 
РВ УМВС України в м.Донецьку,03.07.2001р.) призначено 20.04.2013р.згідно рішення загальних 
зборів(протокол 1/2013 від 20.04.2013р.).Призначено на строк 3 роки.Володiє часткою в статут-
ному капiталi 0,036%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Iншi по-
сади протягом дiяльностi:Кур’єр,Державний податковий ревізор-iнспектор,заступник начальни-
ка вiддiлу,заступник головного бухгалтера,головний бухгалтер,заступник генерального 
директора з економiчних питань,заступник директора з фінансів,ревізор.Посадова особа Ди-
ректор Д`ячков Сергій Володимирович(паспорт:серiя ВК номер 469835 виданий Советським РВ 
Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi,01.02.2008р.) звільнено 20.04.2013р.згідно 
рішення наглядової ради(протокол від 20.04.2013р.).Часткою в статутному капіталі та акціями 
товариства не володіє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Перебу-
вав на посаді з 17.04.2010р.Посадова особа Директор Д`ячков Сергій Володимирович(паспорт:серiя 
ВК номер 469835 виданий Советським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй 
областi,01.02.2008р.) призначено 20.04.2013р.згідно рішення наглядової ради (протокол від 
20.04.2013р.).Часткою в статутному капіталі та акціями товариства не володіє.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Призначено на строк 3 роки.Iншi посади про-
тягом дiяльностi:агент по збуту готової продукцiї, бухгалтер, старший бухгалтер, бухгалтер, за-
ступник головного бухгалтера,зам.директора з матерiально-технiчного постачання,перший за-
ступник директора,директор. 3.Підпис:Директор Д'ячков Сергiй Володимирович підтверджує 
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згід-
но з законодавством. 

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Карлівська мебле-
ва фабріка»

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 39500, Полтавська, Карлівський, м. Карлівка,  

вул. Слюсарна, 1
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00275004
1.5. Міжміський код та телефон: (05346) 2-24-74
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 113234
1.7. Дата державної реєстрації: 13.09.1993
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 00275004.infosite.com.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1125,00 1164,00
Основні засоби (за залишковою вартістю) 562,00 589,00
Довгострокові фінансові інвестиції 42,00 42,00
Запаси 141,00 146,00
Сумарна дебіторська заборгованість 273,00 276,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,00 7,00
Власний капітал -739,00 -282,00
Статутний капітал 164,00 164,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1658,00 -1201,00
Довгострокові зобов’язання 1398,00 992,00

Поточні зобов’язання 459,00 447,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,279000 -0,216000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0,279000 -0,216000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1335910,000000 1635910,000000
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 -739,00 -282,00

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління
Органом управління є: загальні збори, наглядова рада, генеральний директор та ревізій-

на комісія.
Посадові особи
Генеральний директор - Котляревський Сергiй Iванович. Головний бухгалтер - Андрiєнко 

Тетяна Iванiвна. Голова наглядової ради - ПАТ «Полтава-банк». Члени наглядової ради - Га-
лустян Гамлет Робертович, Киричук Парасковiя Андрiївна. Голова ревiзiйної комiсiї - Грiнь 
Людмила Григорiвна. 

Засновники емітента
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Полтавськiй областi. Код за ЄДРПОУ: 22527015. 
4. Інформація про цінні папери емітента
Вид паперу - Акції. Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні. Тип 
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цінного папера: Іменні прості. Кількість акцій: 1635910 штук. Акції не включені до ккотиру-
вального списку фондової біржі, обертаються на внутрішньому неорганізованому ринку. 
Додаткових емісій в звітному періоді товариство не здійснювало.. 

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

Рiшенням загальних зборiв 08.04.2011 р. прийнято рiшення про припинення ведення ре-
єстру з Реєстратором ТОВ «Полтава-Реєстр» (ЄДРПОУ - 24560459, Договiр № 127 вiд 
07.10.2002 р.) з 04.07.2011р. Причина: переведення випуску акцiй документарної форми 
iснування в бездокументарну. Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е-3760 вiд 
23.05.2011 р. укладено з Депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»  
(ЄДРПОУ - 30370711), Договiр № Е-1/2011 вiд 24.05.2011р. про вiдкриття рахункiв у цiнних 
паперах власникам ЦП укладено зi Зберiгачем ПАТ «Полтава-банк» (ЄДРПОУ - 09807595).

6. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори акціонерів відбулися 08.04.2011. Кворум зборів 94,966%. 
7. Інформація про дивіденди
Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудитор: ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту, ЄДРПОУ: 

23561178, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноосо-
бово надають аудиторські послуги, видане Аудиторською Палатою України № 1991 від 
26.01.2001 р., термін дії - до 23.12.2015 р. Адреса:: 36003, м. Полтава, вул. Жовтнева, 41а, к. 4. 
(05322) 7-18-58.

В період з 26 лютого по 28 лютого 2013 р. аудитором, здійснена аудиторська перевірка 
ПАТ «Карлівська меблева фабрика» по питаннях підтвердження достовірності та повноти 
фінансової звітності за 2012 р. 

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності товариства є Національні 
положення (Стандарти) бухгалтерського обліку України, інші нормативно-правові акти щодо 

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні по-
ложення підприємства. 

 Відповідно до:
- п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міні-

стрів України від 28.02.2000 р. № 419 «фінансова звітність та консолідована фінансова звіт-
ність складаються за міжнародними стандартами фінансової звітності публічними акціонер-
ними товариствами, банками, страховиками починаючи з 1 січня 2012 р.»;

- п. 2 ст. 121 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 
996-ХІV «Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять 
господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, скла-
дають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами».

Дана умова товариством не виконана, тому аудитор вважає за можливе надати умовно - 
позитивний аудиторський висновок про діяльність ПАТ «Карлівська меблева фабрика».

На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 
фінансовий стан ПАТ «Карлівська меблева фабрика» станом на 31 грудня 2012 року, його 
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповід-
но до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» № 996-XIV від 16.07.1999 р. 

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: 24.04.2013, додатково інформація розміщена 24.04.2013 на сторінці  
00275004.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. Генеральний директор, Котляревський Сергій Іванович, 24.04.2013
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Річна інформація емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

Загальні відомості Публiчне акцiонерне товариство «Будiвельномонтажне 
управлiння 24». Місцезнаходження 75800, Херсонська область, Каланчацький рн, 
смт. Каланчак, вул. Пiонерська, б. 77. код за ЄДРПОУ 01036508, телефон  
(05530) 32101. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента АО1 
№487164. Дата державної реєстрації 24.01.1996. Адреса сторінки в мережі Інтернет 
bmu24.pat.ua

Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб'єкта малого підпри
ємництва (тис. грн.) період звітний/ попередній Усього активів815.5/718.8. Основні 
засоби (за залишковою вартістю) 323.5/363.0. Запаси 315.2/325.2. Сумарна дебі
торська заборгованість140.9/7.2. Грошові кошти та їх еквіваленти 35.9/23.4. Власний 
капітал 548.1/587.6. Статутний капітал153.2/153.2. нерозподілений прибуток (непо
критий збиток) 4.2/35.3. Поточні зобов'язання 267.4/131.2. Чистий прибуток (збиток) 
39.5/38.0. Вартість чистих активів548.1/587.6.

Інформація про посадових осіб емітента Посадовi особи емiтента: Голова 
правлiння Пелешок Павло Тимофiйович.Член правлiння Красiн Володимир 
Васильович,Член правлiння Авраменко Ольга Андрiївна.Член правлiння Кудряшова 
Валентина Iванiвна.Голова наглядової ради Медвiдок Сергiй Володимирович.Член 
наглядової ради Кравченко Раїса Пантелiївна.Член наглядової ради Кутас Микола 
Васильович.Голова ревiзiйної комiсiї Кутас Ольга Миколаївна.Член ревiзiйної комiсiї 
Стрижак Наталля Федорiвна.Член наглядової ради Наумов Анатолiй Олексiйович.
Член ревiзiйної комiсiї Стародубцева Катерина Василiвна.Член правлiння Тишевська 
Марiя Петрiвна

Інформація про засновників емітента Ренiональне вiддiлення ФДМУ по 
Херсонськiй областi. Частка в статутному капiталi 0.000000000000%

Інформація про цінні папери емітента Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - Бездо-
кументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 612680шт. Номiнал одного цiнного папера 0.25 грн. 
Процент в cтатутному капiталi емiтента 100.00%.За звiтний перiод емiсiю акцiй до-
даткового випуску товариство не здiйснювало. Акцiї на фондову бiржу не виставля-
лись та до лiстингу не включенi.

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

Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй 
системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося

Інформація про загальні збори Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
19.04.2013

Інформація про дивіденди За результатами звітного та попереднього років рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось

Інформація щодо аудиторського висновку
ПП «Приватна аудиторська Фiрма «Аудит - М»
ЄДРПОУ 23133117 Свiдоцтво №1452 про внесення фiрми до реєстру суб’єктiв 

аудиторської дiяльностi, дiйсне до 27.01.2016 року
Україна,73000, м. Херсон, тел.(0552)374498, моб.80662234948 вул.Ак.Тарлє 4/2, 

к.77 E-mail:audit-m@ukr.net
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
 Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi з 01 сiчня 

2012 року вiдповiдно до положень. За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що за-
вершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно 
до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. Керуючись МСФЗ 1, То-
вариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. 
З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог 
МСФЗ. Попередня фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що завершився 31 грудня 
2012 року не мiстить порiвняльної iнформацiї щодо доходiв та витрат Товариства за 
попереднiй перiод та щодо руху грошових коштiв за попереднiй перiод, що є 
вiдхиленням вiд вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 Висновок
Отриманi результати перевiрки в цiлому достатнi для виказування умовно-

позитивної думки - стосовно об’рунтування та пiдтвердження фiнансової звiтностi, 
але мають мiсце певнi обмеження, а саме: аудитор безпосередньо не брав участь у 
проведенi iнвентаризацiй активiв. Ми не можемо дати висновок про вказанi момен-
ти, однак цi обмеження мають вплив на фiнансову звiтнiсть та на стан справ у цiлому. 
Ми пiдтверджуємо те, що, за винятком обмежень, зазначених вище, надана попере-
дня фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах фiнансовий 
стан Публiчного акцiонерного товариства «БМУ-24» станом на 31 грудня 2012 року, 
його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, що 
закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi. 

Перевiрка почата 25.03.2013 року i закiнчена 12.04.2013 року.
Директор ПП ПАФ «Аудит-М» Малашков В.В.
(Свiдоцтво АПУ № 1452) (Сертифiкат. № 1421) 
Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії розкрит 18.04.2013 р.
Голова правлiння ____________ Пелешок Павло тимофiйович

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «БУДIВЕЛЬнОМОнтАЖнЕ УПРАВЛIннЯ 24»

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КРАСнОГВАРДІйСЬКЕ РЕМОнтнОтРАнСПОРтнЕ 

ПІДПРиЄМСтВО»
РІЧнА ІнфОРМАцІЯ

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснили

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

1. Повне найменування емітента: ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КРАСнОГВАРДІйСЬКЕ РЕМОнтнОтРАнСПОРтнЕ ПІДПРиЄМСтВО». 

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00905296 .
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-

формацію
за 2012 рік: www.kgvrtp.com.ua 

Голова правління  Г.А.Войлокова 

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО  
«ЮЖМОРМОнтАЖ»

Річна інформація ПрАт 
 за 2012 р.

Найменування: Приватне акцiонерне товариство «Южмор-
монтаж».

Код ЄДРПОУ 14122468. 
Веб-сторінка, на який розміщено регулярну річну інформацію 

jumm.vatua.com. 

Генеральний директор  Гiбадуллiн Iлдар Сiразейович.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ОВРУцЬКА СПЕцIАЛIЗОВАнА ПЕРЕСУВнА 

МЕХАнIЗОВАнА КОЛОнА №8»
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 акцiонерне товариство 
«Овруцька спецiалiзована пересувна 
механiзована колона №8»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 13568239
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
який розміщено регулярну річну 
інформацію 

www.spmk8.ho.ua

Голова правлiння  Каленський Володимир Улянович



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 24 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ 

МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ»
1.2. Організаційно-правова форма: Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 65013 Одеська область Суворовський район м. Одеса, 

вул. Чорноморського козацтва, буд. 141
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00165698
1.5. Міжміський код та телефон: (048) 741-31-28
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія ААВ № 613268
1.7. Дата державної реєстрації: 28.06.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://00165698.smida.gov.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  32768  54655
Основні засоби (за залишковою вартістю)  9849  10560
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  16626  12632
Сумарна дебіторська заборгованість  4548  22563
Грошові кошти та їх еквіваленти  536  7439
Власний капітал  5653  26676
Статутний капітал  8420  8420
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -27056  -6410
Довгострокові зобов’язання  14836  12829
Поточні зобов’язання  12279  15150
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.62421000 -0.02467000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

-0.62421000 -0.02467000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 33679640 33679640
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду 

 --  -- 

Вартість чистих активів  5653  26676

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Система корпоративного управлiння дiє згiдно принципiв, передбачених статутом това-

риства. Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Нагля-
дова рада, Правлiння та Ревiзiйна комiсiя.

Інформація про посадових осіб емітента
Голова правлiння Чередник Володимир Анатолiйович 
Головний бухгалтер — Член правлiння Кочубей Олена Костянтинiвна
Член првлiння Процак Павло Степанович, Карачун Андрiй Олександрович, Завiрюха 

Анатолiй Iванович
Голова ревiзiйної комiсiї — Козiк Марина Володимирiвна 
Голова наглядової ради — Темченко Олена Олександрiвна
Член Наглядової Ради — Колобков Андрiй Вiкторович, Кривко Роман Григорович
Інформація про засновників емітента
Фонд Державного майна України 
4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї Iменнi простi. Форма випуску — Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 

33679640шт. Номiнал одного цiнного папера 0.25 грн. Процент в cтатутному капiталi 
емiтента 100.00%.Розмiщення цiнних паперiв здiйснювалось на внутрiшньому ринку в 
процесi приватизацiї державного майна пiдприємства. Обiг цiнних паперiв товариства 
здiйснюється на вторинному неорганiзованому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу 
фондових бiрж не включались. Додатковий випуск акцiй у звiтному роцi не здiйснювався.

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

Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Гарантiя»
ПрАТ «Страхова компанiя «Унiверсальний полiс» 
Фiрма «Трансаудит»
ПрАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» 
ТОВ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНIПРОВ Я» 
ТОВ «ФК ГАМБИТ»
6. Інформація про загальні збори
15.03.2012 року. Кворум 79,3736 %. Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 
3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товари-
ства.

5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 

7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 

пiдсумками роботи в 2011 роцi. 
9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї 

Товариства.

11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Ми провели аудит фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ», якi додаються та якi включа-
ють баланс станом на 31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух гро-
шових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий 
виклад суттєвих облiкових полiтик та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.

При пiдготовцi 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 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 фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж пов’язаними 
сторонами;

- Облiк та розкриття у 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 фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всiх наданих кредитах або 
гарантiї вiд iменi керiвництва.

Керiвництво Компанiї також несе вiдповiдальнiсть за:
- 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.
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на 

основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. 
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування 
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 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 стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом гос-
подарювання 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 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.
1. 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.

2. Товариство не проводило аналiзу на знецiнення основних засобiв станом на 31 грудня 
2010 року, як того вимагає Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку № 36 «Зменшен-
ня корисностi активiв» (МСБО 36). На нашу думку, iснують ознаки того, що такi основнi за-
соби могли втратити частину своєї вартостi станом на 31 грудня 2010 року внаслiдок нега-
тивного 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 2011 
року. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року, та-
кож має вiдповiдне застереження. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2012 року, також мiстить застереження у зв’язку з можливим впливом 
даних обставин на порiвняннiсть показникiв поточного i минулих рокiв.

3. Фiнансова звiтнiсть товариства складена на основi принципу iсторичної вартостi
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 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕР-
ВОНА ГВАРДIЯ» станом на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi результати за рiк, що 
закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ.

Аудитор АКФ «ГРАНТЬЕ» /Тимофєєнко С.А./ 29.03.2013 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 22.04.2013.
10. Підпис
Голова правлiння Чередник Володимир Анатолiйович підтверджує достовірність наве-

деної інформації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ОДЕСЬКий МАшинОБУДIВний ЗАВОД «ЧЕРВОнА ГВАРДIЯ»
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ 

ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
1.2. Організаційно-правова форма: Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження: 65003 м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 72
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05786152
1.5. Міжміський код та телефон: (048) 741-31-28
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія ААВ № 613267
1.7. Дата державної реєстрації: 29.04.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://05786152.smida.gov.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  56567  58660
Основні засоби (за залишковою вартістю)  21233  22061
Довгострокові фінансові інвестиції  184  184
Запаси  15136  17163
Сумарна дебіторська заборгованість  13411  13089
Грошові кошти та їх еквіваленти  341  8
Власний капітал  -71427  -41101
Статутний капітал  2419  2419
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -210663  -180355
Довгострокові зобов’язання  120562  92018
Поточні зобов’язання  7432  7743
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.12529000  -0.09578000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

 -0.12529000  -0.09578000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  241903400  241903400
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду 

 --  -- 

Вартість чистих активів  -71427  -41101

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Система корпоративного управлiння дiє згiдно принципiв, передбачених статутом това-

риства. Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядо-
ва рада, Правлiння та Ревiзiйна комiсiя.

Інформація про посадових осіб емітента
Голова правлiння Потiшман Дмитро Йосифович
Член правлiння — Головний бухгалтер Палащук Михайло Iванович
Член правлiння Мудрицький Григорiй Анатолiйович, Бердник Едуард Вiкторович, 

Стратiєвський Костянтин Едуардович, Чернега Надiя Олександрiвна
Голова ревiзiйної комiсiї Дерев янко Сергiй Павлович
Голова наглядової ради Пивовар Олена Василiвна
Член наглядової ради Сушкова Валентина Олексiївна, Хорольська Тетяна Сергiївна
Інформація про засновників емітента
Фонд Державного майна України 
4. Інформація про цінні папери емітента
10.04.2008 року № 03/15/1/11 акцiя проста iменна бездокументарна номiналом 0,01 грн. 

у кiлькостi 241 903 400 штук на загальну суму 2 419 034,00 грн.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
ПрАТ «Страхова компанiя «IНГОСТРАХ» 
ТОВ «Страхова компанiя КРЕДО» 
Фiрма «Трансаудит» 
ПрАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» 
ТОВ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНIПРОВ Я» 
ТОВ «ФК ГАМБИТ»
6. Інформація про загальні збори
13.03.2012 року Кворум 75,59%
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 
3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 

7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 

пiдсумками роботи в 2011 роцi. 
9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради 

Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), 

що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з 
членами Наглядової ради.

13. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.

14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй 

редакцiї.
7. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Ми провели аудит фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬ-

КИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», якi додаються та якi вклю-
чають баланс станом на 31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух 
грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий 
виклад суттєвих облiкових полiтик та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.

При пiдготовцi 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 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 фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж пов'язаними 
сторонами;

- Облiк та розкриття у 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 фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всiх наданих кредитах або 
гарантiї вiд iменi керiвництва.

Керiвництво Компанiї також несе вiдповiдальнiсть за:
- 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.
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.
1. 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.

2. Товариство не проводило аналiзу на знецiнення основних засобiв станом на 31 грудня 
2010 року, як того вимагає Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку № 36 «Зменшення 
корисностi активiв» (МСБО 36). На нашу думку, iснують ознаки того, що такi основнi засоби 
могли втратити частину своєї вартостi станом на 31 грудня 2010 року 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 2011 року. Наша 
думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року, також має 
вiдповiдне застереження. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 
31  грудня 2012 року, також мiстить застереження у зв'язку з можливим впливом даних об-
ставин на порiвняннiсть показникiв поточного i минулих рокiв.

3. Фiнансова звiтнiсть товариства складена на основi принципу iсторичної вартостi
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 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ» станом на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi результати за рiк, що 
закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ.

Аудитор АКФ «ГРАНТЬЕ» /Тимофєєнко С.А./ 29.03.2013 року
Україна, мiсто Одеса, проспект Адмiральський 33-А, оф. 210
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 22.04.2013.
10. Підпис
Голова правлiння Потiшман Дмитро йосифович підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ОДЕСЬКий ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАшинОБУДУВАннЯ»
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Одесоблпостачзбуд»

1.2. Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 65029 Одеська область Приморський 

район м. Одеса, вул. Коблiвська, 22
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 20945458
1.5. Міжміський код та телефон (048) 723-12-41, 723-64-55
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента 

серія ААБ № 055844

1.7. Дата державної реєстрації 09.06.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.20945458.pat.ua

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  2972  692
Основні засоби (за залишковою вартістю)  --  -- 
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  13  24
Грошові кошти та їх еквіваленти  14  -- 
Власний капітал  2425  663
Статутний капітал  20  20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  646  643
Довгострокові зобов’язання  525  -- 
Поточні зобов’язання  22  29
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.00747000  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

 0.00747000  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  401415  -- 
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду 

 --  -- 

Вартість чистих активів  2425  663

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори Товариства, Наглядова рада Това-

риства, Правлiння Товариства та Ревiзор.
Інформація про посадових осіб емітента
Голова правлiння Марченко Володимир Савович
Член пралiння (Головний бухгалтер) Петренко Єлiзавета Вiкторiвна
Член правлiння: Єфанов Анатолiй Антонович
Голова Спостережної ради Грабовенко Петро Iванович 
Члени спостережної ради: Шепеленко Єфросiнiя Павлiвна, Грабовенко Людмила 

Петрiвна, Юзова Iрина Олександрiвна, Iващенко Роман Михайлович.
Інформація про засновників емітента
Колектив ДП Управлiння з МТЗ органiзацiїї невиробничої сфери «Одесанепромоп-

тторг» 
Державна акцiонерна компанiя «Укрресурси»
4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї простi iменi. Форма випуску — бездокументарна.
Свiдоцтво 43/15/1/99 вiд 09.02.1999 року видало ОТУ ДКЦПФР. Кiлькiсть акцiй 

401415 шт. Номiнальна вартiсть 0,05 грн. Код ЦБ: UA3209454581 
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
ПрАТ «ВДЦП» 
ПРДКЦ «Фондовий банк»
АКФ «Грантье»
6. Інформація про загальні збори
26.04.2012 року. Кворум 64,487 %. Порядок дений: 
1.Звiт правлiння про фiнансову-господарску дiяльность товариства за 2011р.
2.Звiт наглядовоi ради про роботу у 2011р. 
3.Звiт i висновки ревiзiоной комiсiї про роботу товариства у 2011р.
4.Звiт директора ДП»Кристалл» про господарську дiяльнiсть пудприемства у 2011р.
5.Затверження звiтiв кiрiвникiв та балансiв пiдприемств за 2011р.
6.Нарахування та сплата дiвiдентiв за пiдсумком работи у 2011р.
7.Плановий росподiл прибутку на 2012р. 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 «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ», 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 також 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 викорис-
танням описаної у примiтцi до фiнансової звiтностi концептуальної основи спецiального 
призначення, що 'рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше 

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 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 планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попере-
дня 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 за-
лежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої 
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, 
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб'єктом гос-
подарювання 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 на-
шої 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 «Зменшен-
ня корисностi активiв» (МСБО 36). На нашу думку, iснують ознаки того, що такi основнi ко-
шти 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 об-
ставин 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 «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ» 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 по-
передньої 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./
Україна, мiсто Одеса, проспект Адмiральський 33-А, оф. 210
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 18.04.2013.

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Голова правлiння  Марченко Володимир Савич

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ОДЕСОБЛПОСтАЧЗБУД»



№79, 24 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

173

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛОВНЕ 

СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ»
1.2. Організаційно-правова форма: Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 65003 Одеська область д/н м. Одеса, вул. Чорномор-

ського козацтва, буд. 72
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04618079
1.5. Міжміський код та телефон: (048) 778-61-37
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія ААВ № 613481
1.7. Дата державної реєстрації: 26.11.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://04618079.smida.gov.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  599  704
Основні засоби (за залишковою вартістю)  183  200
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  51  93
Сумарна дебіторська заборгованість  325  390
Грошові кошти та їх еквіваленти  3  17
Власний капітал  -6155  -4214
Статутний капітал  244  244
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -12677  -10736
Довгострокові зобов’язання  --  -- 
Поточні зобов’язання  6754  4918
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -1.98645000  -1.45632000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

 -1.98645000  -1.45632000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  977120  977120
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду 

 --  -- 

Вартість чистих активів  -6155  -4214

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Система корпоративного управлiння дiє згiдно принципiв, передбачених статутом това-

риства. Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядо-
ва рада, Директор та Ревiзiйна комiсiя.

Інформація про посадових осіб емітента
Директор Мудрицький Григорiй Анатолiйович
Головний бухгалтер Шкуренко Валентина Iллiвна
Голова ревiзiйної комiсiї Купець Полiна Олександрiвна
Голова наглядової ради Трикулiч Iрина Леонiдiвна
Член наглядової ради Ковтунович Тетяна Олексiївна, Ярмiш Євгенiй Сергiйович
Інформація про засновників емітента
Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України по Одеськiй областi
4. Інформація про цінні папери емітента
30.09.1999 року №02/15/1/11. Простi iнменнi бездокументарнi номiнальна вартiсть 

0,25  грн., у кiлькостi 977 120 шт., на загальну суму 244 280,00 грн.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
Фiрма «Трансаудит»
ПрАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв»
ТОВ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНIПРОВ Я»
ТОВ «ФК ГАМБИТ»
6. Інформація про загальні збори
14.03.2012 року Кворум 75,1949%
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 
3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу 
Товариства.

5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 

7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 

пiдсумками роботи в 2011 роцi. 
9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради 

Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), 

що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з 
членами Наглядової ради.

13. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.

14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй 

редакцiї.
7. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Ми провели аудит фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛО-

ВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ», якi до-
даються та якi включають баланс станом на 31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi резуль-
тати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на 
зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та примiтки до рiчної фiнансової 
звiтностi.

При пiдготовцi 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 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 фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж пов'язаними 
сторонами;

- Облiк та розкриття у 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 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.
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.
1. 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.

2. Товариство не проводило аналiзу на знецiнення основних засобiв станом на 31 грудня 
2010 року, як того вимагає Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку № 36 «Зменшення 
корисностi активiв» (МСБО 36). На нашу думку, iснують ознаки того, що такi основнi засоби 
могли втратити частину своєї вартостi станом на 31 грудня 2010 року 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 2011 року. Наша 
думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року, також має 
вiдповiдне застереження. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 
31 грудня 2012 року, також мiстить застереження у зв'язку з можливим впливом даних об-
ставин на порiвняннiсть показникiв поточного i минулих рокiв.

3. Фiнансова звiтнiсть товариства складена на основi принципу iсторичної вартостi
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 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ» станом на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi 
результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ.

Аудитор АКФ «ГРАНТЬЕ» /Тимофєєнко С.А./
29.03.2013 року Україна, мiсто Одеса, проспект Адмiральський 33-А, оф. 210
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 17.04.2013.

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Директор  Мудрицький Григорiй Анатолiйович

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ГОЛОВнЕ СПЕцIАЛIЗОВАнЕ КОнСтРУКтОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУнтООБРОБниХ МАшинАХ»



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 24 квітня 2013 р. 
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: 

тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОЮ ВIДПОВIДАЛЬнIСтЮ «ВIКОтЕК» 
1.2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Місцезнаходження емітента: Тимошенка, 9, Київ, Оболонський, 04212
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31199958
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 200 05 40
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А 01 № 479551
1.7. Дата державної реєстрації: 17.11.2000
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://ooo.vicotec.ua/
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента  підприємства (тис. грн.)

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 176068 179045
Основні засоби (за залишковою вартістю) 168884 171990
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5703 5004
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 22
Власний капітал 143306 146006
Статутний капітал 10000 10000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1223 -2353
Довгострокові зобов’язання 23456 23456
Поточні зобов’язання 9306 9583
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 143306 146006

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Вищим органом управління емітента є збори учасників товариства. 
Генеральний директор – Кононенко Віктор Олександрович, здійснює управління поточ-

ною діяльністю товариства.
Інформація про посадових осіб емітента 
Генеральний директор  Кононенко Віктор Олександрович; серія, номер, дата видачі та 

найменування органу, який видав паспорт: МЕ, 661049, 15.02.2005, Святошинським РУ ГУ 
МВС України м. Києва; 1967 року народження. Освіта: вища, Українсько-фінський інститут 
менеджменту і бізнес. Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування підприємства та по-
передня посада, яку займав: Директор Підприємства з іноземними інвестиціями за участю 
українського капіталу «Vicotec», Голова Наглядової ради ПАТ «СВІТ ЕЛЕКТРОНІКИ». Повно-
важення та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Призначено на під-
ставі Наказу № 00001 від 01 січня 2005 року. 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. Стаж керівної роботи (років) - 11. Попередні посади: директор Підпри-
ємства з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу «Vicotec», Голова Правлін-
ня ПАТ «СВІТ ЕЛЕКТРОНІКИ». Посадова особа в даний час займає посаду голови правління 
ПАТ «СВІТ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Тимошенка, 9.

Головний бухгалтер  Корнєєва Світлана Володимирівна; 1974 року народження. Освіта: 
Вища, Державна Академія легкої промисловості України. Стаж керівної роботи (років): 9. На-
йменування підприємства та попередня посада, яку займав: Бухгалтер ТОВ «КиївЛАЗавтосер-
віс», головний бухгалтер ТОВ «Авалон», бухгалтер «Євротек», бухгалтер ЗАТ «Світ Електро-
ніки». Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Призначено на підставі Наказу № В/К - 000001 від 04 січня 2011 року. 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) - 9. Попередні 
посади: Бухгалтер ТОВ «КиївЛАЗавтосервіс», головний бухгалтер ТОВ «Авалон», бухгалтер 
«Євротек», бухгалтер ЗАТ «Світ Електроніки». Посадова особа в даний час займає посаду 
головного бухгалтера в ПАТ «Світ Електроніки», м. Київ, вул. Тимошенка, 9. Згоду на роз-
криття 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:
Кононенко Віктор Олександрович; Засновнику/учаснику належить 95% від загальної 

кількості акцій (часток, паїв).
Кононенко Юлія Вікторівна; Засновнику/учаснику належить 5% від загальної кількості 

акцій (часток, паїв).
4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій  товариство акцій не випускало.
Процентні облігації
Випуск зареєстровано 10.02.2009 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

25/10/2/09, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку, номінальною вартістю 1000 грн. у кількості 5000 штук, форма існування та форма 
випуску - Бездокументарні іменні, загальною номінальною вартістю 5000000 грн. Процентна 
ставка за облігаціями складає 17%. Термін виплати процентів - 182 дні. (21.08.2012, 
22.08.2012). Дата погашення облігацій - 11.02.2019 року. Інформація про внутрішні ринки, на 
яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля облігаціями на внутрішніх 
ринках не здійснювалась. 

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітен-
та: торгівля на зовнішніх ринках не здійснювалась.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: 
цінні папери не проходили процедуру лістингу/делістингу на фондових біржах.

Додаткових випусків облігацій за звітний період не відбувалось, тому інформація про 
мету додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення не зазначається. 

Дострокове погашення: дострокового погашення не відбувалось.
Випуск зареєстровано 10.02.2009 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 26/10/2/09, 

орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, номі-
нальною вартістю 1000 грн. у кількості 5000 штук, форма існування та форма випуску - Бездо-
кументарні іменні, загальною номінальною вартістю 5000000 грн. Процентна ставка за облігаці-
ями складає 17%. Термін виплати процентів - 182 дні, (11.04.2012, 10.10.2012). Дата погашення 
облігацій - 01.04.2019 року. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цін-
ними паперами емітента: торгівля облігаціями на внутрішніх ринках не здійснювалась. 

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітен-
та: торгівля на зовнішніх ринках не здійснювалась.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: 
цінні папери не проходили процедуру лістингу/делістингу на фондових біржах.

Додаткових випусків облігацій за звітний період не відбувалось, тому інформація про 
мету додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення не зазначається. 

Дострокове погашення: дострокового погашення не відбувалось.
Випуск зареєстровано 10.02.2009 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

27/10/2/09, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку, номінальною вартістю 1000 грн. у кількості 5000 штук, форма існування та форма 
випуску - Бездокументарні іменні, загальною номінальною вартістю 5000000 грн. Процентна 
ставка за облігаціями складає 17%. Термін виплати процентів - 182 дні. (09.06.2012р., 
08.12.2012р.). Дата погашення облігацій - 30.05.2019 року. Інформація про внутрішні ринки, 
на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля облігаціями на внутріш-
ніх ринках не здійснювалась. 

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітен-
та: торгівля на зовнішніх ринках не здійснювалась.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: 
цінні папери не проходили процедуру лістингу/делістингу на фондових біржах.

Додаткових випусків облігацій за звітний період не відбувалось, тому інформація про 
мету додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення не зазначається. 

Дострокове погашення: дострокового погашення не відбувалось.
Випуск зареєстровано 10.02.2009 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 

29/10/2/09, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку, номінальною вартістю 1000 грн. у кількості 5000 штук, форма існування та форма 
випуску - Бездокументарні іменні, загальною номінальною вартістю 5000000 грн. Процентна 
ставка за облігаціями складає 17%. Термін виплати процентів - 182 дні, (11.04.2012р., 
06.10.2012р.). Дата погашення облігацій - 28.07.2019 року. Інформація про внутрішні ринки, 
на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля облігаціями на внутріш-
ніх ринках не здійснювалась. 

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітен-
та: торгівля на зовнішніх ринках не здійснювалась.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: 
цінні папери не проходили процедуру лістингу/делістингу на фондових біржах.

Додаткових випусків облігацій за звітний період не відбувалось, тому інформація про 
мету додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення не зазначається. 

Дострокове погашення: дострокового погашення не відбувалось.
Дисконтні облігації – товариство дисконтних облігацій не випускало.
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
Емітент у 2012 році не змінював особу, яка веде облік прав власності на цінні папери 

емітента у депозитарній системі України.
6. Інформація про загальні збори – емітент не акціонерне товариство, тому інформація 

про загальні збори не зазначається.
7. Інформація про дивіденди – емітент не акціонерне товариство, тому інформація про 

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

тента:
Приватне підприємство Аудиторська фірма «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 па-
лата 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. Аудиторська перевірка здійснювалась на підставі договору №18/03 від 18.03.2013 р.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Фінансова звітність складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, відпові-

дає встановленим вимогам чинного законодавства України і прийнятій обліковій політиці та в 
усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фактичний фінансово-господарський стан 
ТОВ «Вікотек» на 31.12.2012 року.

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

22.04.2013
(дата)

Річна інформація розміщена на 
сторінці (за наявності)

http://ooo.vicotec.ua/ в мережі 
Інтернет

22.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор Кононенко В.О.,  22.04.2013р.
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ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КОМПАнІЯ РОСтОК»

Річна інформація емітента за 2012 рік
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Компанія Росток». 

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство. Місцезнаходження емітента:
б-р Івана Лепсе, буд.4, м. Київ, 03067,Україна. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітен-

та: 00227560. Міжміський код та телефон/факс: (044) 408-00-15. Серія і номер свідоцтва 
про державну реєстрацію емітента: А01 №378539. Дата державної реєстрації: 29.12.1993. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: www.rostok.ua.

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 850075 890108
Основні засоби (за залишковою вартістю) 560860 621340
Довгострокові фінансові інвестиції 274 250
Запаси 15625 10283
Сумарна дебіторська заборгованість 18778 18173
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 5
Власний капітал 703961 745263
Статутний капітал 31500 31500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -142284 -100983
Довгострокові зобов’язання 15447 28000
Поточні зобов’язання 129281 115605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -45,91 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-45,91 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 900000 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна ном. вартість 0 0
у відсотках від СК 0 0

Вартість чистих активів 703961 745263

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників. 
Органи управління емітента: Загальні збори, Наглядова Рада, Правління, Ревізійна комі-

сія, Головний бухгалтер.
Голова Наглядової ради-Президент — Масол І.В., Члени Наглядової ради — Мерзляко-

ва Л.О., Галицький І.В.; Голова Правління — Коновалов С.В., Член Правління-Фінансовий 
директор — Ющенко А.В., Член Правління-Головний бухгалтер — Верхотурова Н.О, Член 
Правління-секретар — Альошин В.С., Член Правління — Морозенко В.П., Голова Ревізійної 
комісії — Нечай В.О., Члени Ревізійної комісії — Есіна Є.І., Патрін І.М. 

Засновниками товариства є фізичні особи у кількості 3336 осіб, яким належить 100,00% 
від загальної кількості акцій.

4. Інформація про цінні папери емітента: Акції прості іменні. Форма існування — бездо-
кументарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску — №77/10/1/10, випуск зареєстровано Тери-
торіальним управлінням ДКЦПФР в м.Києві та Київській області 21.05.2010 року (випуск 
зареєстровано у зв’язку із зміною форми існування акцій). Код цінного папера — 
UA 1021731005. Номінальна вартість — 35,00 грн., кількість — 900000 штук, загальна номі-
нальна вартість — 31500000,00 грн., що складає 100,00 % статутного капіталу товариства. 
Випуск інших цінних паперів товариством не здійснювався. Купiвля-продаж простих iменних 
акцiй товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Акції Товариства у 
лістингу не перебувають.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: у звітному році зміни не відбувались.

6. Інформація про загальні збори
Річні Загальні збори відбулися 17.04.2012 року, рішення прийняті по всіх питаннях по-

рядку денного. Позачергові Загальні збори не скликались.
7. Інформація про дивіденди: Рішення про виплату дивідендів за результатами звітного 

та попереднього років не приймались. 
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку 

емітента: 
Аудиторська компанія — Товариство з обмеженою відповідальністю «УПК-Аудит Лтд.» 

(код за ЄДРПОУ — 30634018) включена до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за рі-
шенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 №98, про що має свідоцтво №2228 (дія 
свідоцтва рішенням АПУ від 04.11.2010 №221/3 подовжена до 04.11.2015). Місцезнахо-
дження: м. Київ, вул. Старокиївська, буд.10 Літера И.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми): Відмова від висловлення думки
У зв’язку із значущістю питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для відмови від 

висловлення думки», Аудитор не мав можливості отримати достатні і належні аудиторські 
докази, що формували б підставу для висловлення аудиторської думки. Відповідно ми не 
висловлюємо думку, щодо фінансової звітності ПАТ «Компанія Росток» за 2012 рік.

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

19.04.2013 р.
(дата)

Річна інформація 
розміщена на сторінці

www.rostok.ua в мережі 
Інтернет

19.04.2013 р.
(адреса сторінки) (дата)

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Коновалов С.В.,  19.04.2013р.

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КОРОСтЕнСЬКий шЛЯХЗАЛIЗОБЕтОн»

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента — Публiчне акцiонерне товариство «Коростен-

ський шляхзалiзобетон». 1.2. Організаційно-правова форма — Публічне акціонерне 
товариство. 1.3. Місцезнаходження емітента — 11502, Житомирська обл., Коростен-
ський р-н, с. Полiське, вул. Молодiжна, буд.8. 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента — 05422929. 1.5. Міжміський код та телефон 04142 66192. 1.6. Серія і но-
мер свідоцтва про державну реєстрацію емітента ААБ 517621. 1.7. Дата державної 
реєстрації — 16.09.1996. 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації — www.korostenshzb.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  24416  22915
Основні засоби (за залишковою вартістю)  6922  8005
Довгострокові фінансові інвестиції  1200  1200
Запаси  1452  2699
Сумарна дебіторська заборгованість  14793  11009
Грошові кошти та їх еквіваленти 49  2
Власний капітал  7398  7398
Статутний капітал 2060  2060
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  4631  4631
Довгострокові зобов’язання 6420  6480
Поточні зобов’язання  10598  9037
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  --  -0.07281
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

 --  -0.07281

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  41203 41203
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  7398  7398

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни-
ків. Органами управління є: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, директор. 
Контролюючим органом є Ревізійна комісія. Посадовi особи Емітента: директор Сер-
гель Володимир Миколайович. Голова Ревiзiйної комiсiї Кузьменкова Вiолетта 
Юрiївна. Головний бухгалтер Березовський Руслан Анатолiйович. Голова Наглядової 
ради Шуляренко Олександр Володимирович, члени Наглядової ради Вознюк Олек-
сандр Васильович, ТОВ «РЦ «Шляхобуд». Засновником Товариства є Держава в 
особi Мiністерства економiки України. 4. Інформація про цінні папери емітента: Акцiї 
іменнi простi. Форма існування бездокументарна, іменні. Кiлькiсть цiнних паперiв 
41203 шт. Номiнал одного цiнного папера 50.00 грн. Цiннi папери до лiстингу не 
включенi, заяви для включення їх до лiстингу не надавались. Станом на 31.12.12 
акції розміщені між 199 фізичними особами, яким належить 16.02% акцій, та двома 
юридичними особи, яким належить 83,98% 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 25.06.2012. Позачерговi збори в звiтному 
перiодi не скликались i не проводились. 7. Інформація про дивіденди. За результата-
ми звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 
8. Інформація щодо аудиторського висновку. Інформація про аудиторську фірму: При-
ватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Екаунт». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
31133478. Загальний висновок аудитора: Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена 
згiдно з вимогами МСФЗ, надає достовірну та справедливу інформацію про фінан-
совий стан підприємства на 31.12.2012, фінансові результати і рух грошових коштів 
за 2012 рік. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки 
фінансових звітів визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності. 
Внутрішня облікова політика підприємства відповідає вимогам МСФЗ, а також статті 
40 Закону України «Про цінні папери». В ході перевірки аудитори не отримали свід-
чень щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства. Висновок в час-
тині формування фінансової звітності носить умовно-позитивний характер, згідно 
нормам аудиту (МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»). 
Станом на 31.12.2012 вартість чистих активів акціонерного товариства є не меншою 
від статутного капіталу. Ми отримали достатню впевненість в тому, що 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 21.04.2013 р. 10. Особа, зазначена нижче, підтверджує до-
стовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Директор Сергель Володимир Миколайович
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ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КОРОСтЕнСЬКА БАЗА 

 МАтЕРIАЛЬнОтЕХнIЧнОГО ПОСтАЧАннЯ»
Річна інформація емітента за 2012 рік 

Загальні відомості: 1.1. Повне найменування емітента — Приватне акцiонерне 
товариство «Коростенська база матерiально-технiчного постачання». 
1.2.  Організаційно-правова форма — Приватне акцiонерне товариство. 1.3. Місце-
знаходження емітента — 11502, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралi, 
буд. 132. 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00909466. 1.5. Міжміський 
код та телефон 04142 6-65-72. 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстра-
цію емітента — ААБ №5170881.7. Дата державної реєстрації 14.11.1995. 1.8. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації www.kormtp.ho.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 2.3. Основні 
показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва 
(тис. грн.) 

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  342.5  326.6
Основні засоби (за залишковою вартістю)  284.6  295.9
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  13.7  7.7
Сумарна дебіторська заборгованість  40.2  22.2
Грошові кошти та їх еквіваленти  3.8  0.6
Власний капітал  311.5  311.1
Статутний капітал  191.6  191.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -268.6  -269.0
Довгострокові зобов’язання  --  -- 
Поточні зобов’язання  31.0  15.5
Чистий прибуток (збиток)  0.4  -15.5
Вартість чистих активів  311.5  311.1

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засно-
вників. Органи управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, директор. 
Контролюючий орган — Ревізор. Посадовi особи станом на 31.12.12: директор То-
мах Анатолiй Валентинович, голова Наглядової ради Томах Олександр Валентино-
вич, члени Наглядової ради Томах Ольга Миколаївна, Остапенко Валентина 
Вiкторiвна (головний бухгалтер), ревiзор Томах Андрiй Олександрович. Засновни-
ком Товариства є Держава в особі Територіального відділення Фонду Державного 
майна України по Житомирській області. 4. Інформація про цінні папери емітента: 
акцiї іменнi простi. Форма існування — бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 
766595 шт. Номiнал одного цiнного папера 0.25 грн. Цiннi папери до лiстингу не 
включенi. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу не надавались. Станом 
на 31.12.2012 року акції розміщені між загальна 47 акцiонерами — фiзичними осо-
бами, яким належить 95.78% акцій, та 2 юридичними особами, яким належить 
4,22  % 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 22.03.2012 р. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не 
проводились. 7. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо 
аудиторського висновку. Інформація про аудиторську фірму: Приватне пiдприємство 
аудиторська фiрма «Житомир». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30558588. За-
гальний аудиторський висновок: На думку Аудитора, за винятком впливу коригу-
вань, що могли б бути потрiбними, якщо Аудитор був у змозi пiдтвердити кiлькiсть 
запасiв та стан дебiторської заборгованостi, непогашеної на дату завершення ауди-
торської перевiрки, фiнансовi звiти Товариства справедливо i достовiрно 
вiдображають в усiх суттєвих аспектах його фiнансовий стан на 31.12.12 та резуль-
тат його дiяльностi за 2012 рік у вiдповiдностi до П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть Това-
риства складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування. У 
фiнансовiй звiтностi розкриття iнформацiї за видами активiв, про зобов'язання та 
власний капiтал станом на 31.12.12 є достовiрним, в усiх суттєвих аспектах, 
вiдповiдно до П(С)БО; розкриття iнформацiї про дiї та подiї, що вiдбулися протягом 
2012 року i якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, є 
достовiрним, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог законодавства; статут-
ний капiтал Товариства станом на 31.12.12 є повнiстю сплаченим у встановленi за-
конодавством термiни; iнформацiю щодо обсягу чистого прибутку Товариства за 
2012 рiк, наведено у Звiтi про фiнансовi результати. Розкриття iнформацiї щодо 
визначення суми чистого прибутку є достовiрним, в усiх суттєвих аспектах, 
вiдповiдно до п(С)БО. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.12 
вiдповiдає ч. 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Фiнансова звiтнiсть Товари-
ства за 2012 рік не мiстить суттєвих невiдповiдностей з iншою iнформацiєю, що 
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою 
звiтнiстю. 9. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії розкрито 19.04.2013 р. 10. Особа, зазначена нижче, підтверджує до-
стовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Директор томах Олександр Валентинович

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«МАЛинСЬКий ХЛIБОЗАВОД»
Річна інформація емітента за 2012 рік

1. Загальні відомості: 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне то-
вариство «Малинський хлiбозавод». 1.2. Організаційно-правова форма: публічне 
акціонерне товариство. 1.3 Місцезнаходження емітента 11604, Житомирська об-
ласть, м. Малин, вул. Огiєнка, буд. 61. 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітен-
та  — 00378862. 1.5. Міжміський код та телефон 04133 4-53-16. 1.6. Серія і номер 
свідоцтва про державну реєстрацію емітента А00 №519000. 1.7. Дата державної реє-
страції 26.11.1996. 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації www.malinhlib.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 2193 2573
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1256 1345
Довгострокові фінансові інвестиції -- -- 
Запаси  576 509
Сумарна дебіторська заборгованість 355  718
Грошові кошти та їх еквіваленти 6  1
Власний капітал  -54  334
Статутний капітал  644  644
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -1981  -1593
Довгострокові зобов’язання 95  17
Поточні зобов’язання  2152  2222
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.15072  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток)на одну просту 
акцію, грн

 -0.15072  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  2574380  -- 
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  -54 334

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни-
ків. Органи управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, правління. Контр-
олюючий орган — Ревізійна комісія. Посадовi особи: голова правлiння Гарбар Олена 
Петрiвна, члени правлiння Кацаненко Юлiя Григорiвна, Герасименко Валентина 
Петрiвна, Беруашвiлi Василь Гурамович, Холостих Наталiя Iванiвна (головний бухгал-
тер). Голова Наглядової ради Яковенко Володимир Григорович, члени Наглядової 
ради Iванова Тамара Михайлiвна, Шатило Валентина Миколаївна. Голова Ревiзiйної 
комiсiї Гладка Лiдiя Андрiївна. Засновниками Товариства є Регіональне відділення 
Фонду державного майна по Житомирський області та організація орендарів підпри-
ємства «Малинський хлібзавод». 4. Інформація про цінні папери емітента: акцiї 
іменнi простi. Кiлькiсть цiнних паперiв 2574380 шт. Форма існування — бездокумен-
тарна. Номiнал одного цiнного папера 0.25 грн. Цiннi папери до лістингу не включені, 
заяви для включення їх до лiстингу не надавались. Станом на 31.12.2012 акції роз-
міщені між 305 фізичними особами, яким належить 85,26 % акцій, та 7 юридичними 
особами, яким належить 14,74 % акцій. 5. Інформація про зміну особи, яка веде об-
лік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України. Змiн осо-
би, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi 
України, за звiтний перiод не вiдбувалося. 6. Інформація про загальні збори. В 
звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори не скликались i не проводились 
в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію їх проведення. 7. Інформація 
про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо ви-
плати дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо аудиторського висновку. Ін-
формація про аудиторську фірму: Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Жи-
томир». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30558588. Загальний аудиторський 
висновок: Попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.12 та за 2012 рiк 
пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах згiдно з принципами, викладеними у Примiтцi 
2.1, включаючи припущення, що керiвництво зробило щодо стандартiв та 
iнтерпретацiй, якi будуть чинними, та облiкової полiтики, що буде визначена на мо-
мент, коли керiвництво пiдготує першу повну фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ 
станом на 31.12.13. Розмiр чистих активiв на 31.12.12 нижче сформованого статут-
ного капiталу i не вiдповiдає вимогам ч.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. В ході 
аудиторської перевірки ми не отримали доказiв, якi б свiдчили, що попередня 
фiнансова звiтнiсть суттєво викривлена внаслiдок шахрайства. Проведений нами 
аудит дає обгрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi Това-
риства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступ-
них перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». 9. Повний текст річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрито 
19.04.2013  р. 10. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-
формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова 
правлiння Гарбар Олена Петрiвна
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ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«МиКитІВСЬКий АЛЕБАСтРОВий КОМБІнАт»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Публічне акціонерне товариство «Микитівський алебастровий комбінат»  

(ЄДРПОУ — 02773278, місцезнаходження — 84632, Україна, Донецька обл., м. Горлівка, 
Микитівський район, вул. Фадєєва,6, nak@gorlovka.net).

Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2013 року (протокол № 22/04/2013 
від 22.04.2013 року) було прийнято рішення про припинення повноважень посадових 
осіб Товариства та одночасне обрання нових:

відкликано:
- Голову Наглядової Ради Шеветовського Валентина Валентиновича (фізична особа 

не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді 
з 25 листопада 2010 року по 22 квітня 2013 року. Володіє часткою 10% від статутного 
капіталу Товариства. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Наглядової Ради Ісаєнко Олексія Володимировича (фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 25 листо-
пада 2010 року по 22 квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної су-
димості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Наглядової Ради Клепацького Анатолія Анатолійовича (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 
25 листопада 2010 року по 22 квітня 2013 року. Володіє часткою 10,0001% від статутного 
капіталу Товариства. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Наглядової Ради Тюрдьо Ігоря Івановича (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 25 листопада 2010 
року по 22 квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Наглядової Ради Беркович (Товстик) Ольгу Володимирівну (фізична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді 
з 25 листопада 2010 року по 22 квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має;

- Голову Ревізійної комісії Буднік Людмилу Федорівну (фізична особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 25 листопа-
да 2010 року по 22 квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Ревізійної комісії Крюкова Юрія Анатолійовича (фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 25 листо-
пада 2010 року по 22 квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної су-
димості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Ревізійної комісії Угрімову Олену Миколаївну (фізична особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 25 листопа-
да 2010 року по 22 квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за посадові та корисливі злочини не має.

обрано:
- Голову Наглядової Ради Шеветовського Валентина Валентиновича строком на 3 

роки (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Займає посаду 
директора ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», інші посади, які займав — інженер 
галузевої лабараторії , секретар факультета, старший майстер, начальник цеха, завідую-
чий відділу, секретар райкома комсомола, Голова правління, Голова зборів засновників, 
Голова зборів акціонерів, Голова Ради директорів, президент. Володіє часткою 10% від 
статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за посадові та корисливі зло-
чини не має; 

- Члена Наглядової Ради Ісаєнко Олексія Володимировича строком на 3 роки (фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Займає посаду заступника 
директора з розвитку ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», інші посади, які займав 
-інспектор з охорони, трейдер, аналітик, спеціаліст, фахівець-аналітик з дослідження 
товарних ринків, провідний спеціаліст, директор департаменту інвестицій, директор . 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочи-
ни не має; 

- Члена Наглядової Ради Беркович Ольгу Володимирівну строком на 3 роки (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Займає посаду юрисконсульт 
ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ». Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за посадові та корисливі злочини не має;

- Голову Ревізійної комісії Буднік Людмилу Федорівну строком на 3 роки (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Займає посаду головного бух-
галтера ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», інші посади, які займала -бухгалтер, 
інженер-економіст, економіст з бухобліку та аналізу господарської діяльності, бухгал-
тер, заступник головного бухгалтера. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Ревізійної комісії Сеітібраімова Амета Ділаверовича строком на 3 роки (фі-
зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Займає посаду фінансо-
вого контролера ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ». Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має; 

- Члена Ревізійної комісії Угрімову Олену Миколаївну строком на 3 роки (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Займає посаду головного бух-
галтера ТОВ ВО «Шахтобуд», інші посади, які займав -бухгалтер, заступник головного 
бухгалтера. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та ко-
рисливі злочини не має. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідом ленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Сметанкін Руслан Григорович,  22.04.2013 року.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ОПтОВОРОЗниЧнА БАЗА «ОДЕСАРиБСнАБ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

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

рознична база «Одесарибснаб»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21029373
1.4. Місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Балкiвська, буд.106
1.5. Міжміський код та телефон, факс емітента: (048) 732-15-55
1.6. Електронна поштова адреса емітента: orb-ribsnab@te.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: 21029373.SC-UA.COM
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II: Відомості 

про зміну складу посадових осіб емітента
2. текст повідомлення

Посадова особа голова Наглядової ради Цвіговська Ольга Олегівна (паспорт КЕ 
№  553343 виданий Ленінським РВ УМВС України в Одеській області 27.02.1997р.) 
звільнена 22.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 
22.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кількості 28328 шт., що складає 7,546084% 
статутного капіталу емітента. Обгрунтування змін: підставою для дострокового при-
пинення повноважень посадової особи є не повний склад Наглядової ради. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді 2 роки 3 дня (з 19.04.2011 р.).

Посадова особа член Наглядової ради Кищенко Тетяна Петрівна (паспорт КК 
№  019985 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 03.06.1998 р.) 
звільнена 22.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 
22.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кількості 37292 шт., що складає 9,933937% 
статутного капіталу емітента. Обгрунтування змін: підставою для дострокового при-
пинення повноважень посадової особи є не повний склад Наглядової ради. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді 2 роки 3 дня (з 19.04.2011 р.).

Посадова особа член Наглядової ради Желонкін Валерій Сергійович (паспорт КЕ 
№ 989045 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. 09.03.1998р.) 
звільнений 22.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбули-
ся 22.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кількості 3292 шт., що складає 
0,876931% статутного капіталу емітента. Обгрунтування змін: підставою для достро-
кового припинення повноважень є смерть посадової особи. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді 2 роки 3 дня (з 19.04.2011 р.).

Посадова особа голова Наглядової ради Брилько Євген Миколайович (паспорт КЕ 
№ 398135 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області 25.09.1996 р.). 
Призначений членом Наглядової ради 22.04.2013 р. на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів, які відбулися 22.04.2013 р. Призначений головою Наглядової ради 
22.04.2013 р. на підставі рішення Наглядової ради (протокол № 6 засідання Наглядо-
вої ради ПрАТ «Оптово-рознична база «Одесарибснаб» від 22.04.2013 р.). Володіє 
акціями Товариства у кількості 37288 шт., що складає 9,932872% статутного капіталу 
емітента. Обгрунтування змін: підставою для призначення є дострокове припинення 
повноважень членів Наглядової ради.Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, на який призначено особу, складає 3 роки. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом своєї діяльності: начальник управління Управління до-
звільних та погоджувальних процедур ОМР, заступник генерального директора з АГЧ 
Одеської національної наукової бібліотекі ім. М.Горького.

Посадова особа член Наглядової ради Цвіговська Ольга Олегівна (паспорт КЕ 
№  553343 виданий Ленінським РВ УМВС України в Одеській області 27.02.1997р.). 
Призначена членом Наглядової ради 22.04.2013 р. на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів, які відбулися 22.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кількості 
28328 шт., що складає 7,546084% статутного капіталу емітента. Обгрунтування змін: 
підставою для призначення є дострокове припинення повноважень голови Наглядової 
ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який 
призначено особу, складає 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї 
діяльності: викладач Одеського державного медичного інституту, лікар поліклініки 
ВМС УСБУ в Одеській області, голова Наглядової ради ПрАТ «Оптово-рознична 
база»Одесарибснаб».

Посадова особа член Наглядової ради Тополчан Роман Станіславович (паспорт КК 
№ 035175 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 09.06.1998 р.). 
Призначений членом Наглядової ради 22.04.2013 р. на підставі рішення загальних 
зборів акціонерів, які відбулися 22.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кількості 
37460 шт., що складає 9,978689% статутного капіталу емітента. Обгрунтування змін: 
підставою для призначення є дострокове припинення повноважень членів Наглядової 
ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який 
призначено особу, складає 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї 
діяльності: лікар з комунальної гігієни Одеської обласної СЕС, лікар з комунальної гі-
гієни СЕС Приморського району м. Одеси, з 2012 року тимчасово непрацюючий .

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

повідом ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор О.В. цвіговська,  22.04.2013 року.
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ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
АГРОфIРМА «МIГ»

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента — Приватне акцiонерне товариство 

Агрофiрма «Мiг». 1.2. Організаційно-правова форма — приватне акціонерне то-
вариство. 1.3. Місцезнаходження емітента — 12416, Житомирська область, Жи-
томирський район, с. Барашiвка. 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітен-
та  — 22064874. 1.5. Міжміський код та телефон — 0412 26-89-32. 1.6. Серія і 
номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента — ААБ №547411. 1.7. Дата 
державної реєстрації — 30.12.1996. 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації —  
www.afmig.ho.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 2.3. Осно-
вні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємни-
цтва (тис. грн.) 

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  1534.2  1534.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1110.1  1110.1
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  50.8  50.8
Сумарна дебіторська заборгованість  39.8  39.8
Грошові кошти та їх еквіваленти  1.7  1.7
Власний капітал  1185.6  1185.6
Статутний капітал  259.2  259.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -146.0  -146.0
Довгострокові зобов’язання  41.0  41.0
Поточні зобов’язання  307.6  307.6
Чистий прибуток (збиток)  --  -- 
Вартість чистих активів  1185.6  1185.6

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засно-
вників. Органами управління є загальні збори акціонерів, Наглядова рада та 
правління. Контролюючим органом є Ревізійна комісія. Посадовi особи: голова 
Правлiння Муляр Анатолiй Миколайович, члени Правлiння Бiлецький Петро Пе-
трович, Гапонюк Василь Петрович. Голова Наглядової Ради Iльчишин Анатолiй 
Iванович, члени Наглядової Ради Гончарук Михайло Вiкторович, Саватєєва Алла 
Борисiвна. Голова Ревiзiйної комiсiї Шерстабаев Сергiй Володимирович. Засно-
вник Емітента — Держава в особі Регiонального вiддiлення Фонду Державного 
майна України в Житомирськiй обл. 4. Інформація про цінні папери емітента: 
Акцiї іменнi простi. Форма існування — бездокументарна. Кiлькiсть цiнних 
паперiв 1036694 шт. Номiнал одного цiнного папера 0.25 грн. Цiннi папери до 
лiстингу не включенi, заяви для їх включення до лiстингу не надавались. На 
31.12.12 випущені акції розміщені між 69 фізичними особами, яким належить 
99,799% акцій, та однією юридичною особою, якій належить 0,201% акцій. 
5.  Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України. Наглядовою радою Емітента 12.03.12 р. 
визначено ТОВ «НВП «Магістр» (код за ЄДРПОУ 34045290) зберігачем ЦП, якому 
передано реєстр власників іменних цінних паперів Емітента від реєстратора 
ТОВ  «Пром-Реєстр», код ЄДРПОУ 25307857 (Договір з реєстратором №161/10 
від 25.01.2011), акт (без номеру) прийому-передачі реєстру підписано 27.03.2012 
р. Між Емітентом та ТОВ «НВП «Магітр» 14.03.12 р. укладено Договір №139-Е 
про відкриття рахунків рахунків у цінних паперах. Депозитарієм, який обслуго-
вує випуск акцій, є ПАТ «Національний Депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711). 6. Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові та поза-
чергові загальнi збори не скликались i не проводились в зв'язку з відсутністю 
грошових коштів на організацію їх проведення. 7. Інформація про дивіденди. За 
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів 
не приймалось. 8. Інформація щодо аудиторського висновку. Інформація про 
аудиторську фірму: Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Житомир». 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30558588. Загальний аудиторський висновок: 
На нашу думку, за винятком відсутності розкриття інформації, зазначеної у Під-
ставах для висновку із застереженням, фінансова звітність станом на 31 грудня 
2012 року та за рік по вказану дату була підготовлена в усіх суттєвих аспектах у 
відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та облі-
кової політики, що була визначена керівництвом Товариства. Розмiр чистих 
активiв Товариства на 31.12.12 вiдповiдає вимогам ч.3 ст. 155 Цивiльного кодек-
су України. Ми не отримали доказiв, якi б свiдчили, що фiнансова звiтнiсть сут-
тєво викривлена внаслiдок шахрайства. Проведений нами аудит дає обгрунтова-
ну 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 розкрито 
19.04.2013 р. 10. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної 
інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова правлiння Муляр Анатолiй Миколайович

Річна інформація емітента 

ПАт «БІОВЕтфАРМ» за 2012 рік 
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-

ство «Біоветфарм»; Організаційно-правова форма: Акцiонерне товариство; Місцезна-
ходження емітента: 11703 Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул. Жито-
мирська, буд.100; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00479617; Міжміський 
код та телефон: (04141) 53501; Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емі-
тента: А01 №326748; Дата державної реєстрації: 11.05.1998; Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
www.biovetfarm.ho.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
найменування показника період звітний попередній

Усього активів 4421 4773
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3835 3860
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 462 676
Сумарна дебіторська заборгованість 51 184
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 8
Власний капітал 2826 2445
Статутний капітал 557 557
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1190 805
Довгострокові зобов’язання 21 60
Поточні зобов’язання 1557 2170
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.120230 0.14760
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 0.120230 0.147600
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2228992 2228992
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 2826 2445

3. За статутом органами управління є загальні збори акціонерів, Правління, На-
глядова рада, ревізійна комісія. Посадовi особи емiтента: Голова Правлiння Висоцький 
Валентин Петрович,Член Правлiння Капало Iгор Ярославович,Голова Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»,Голова Наглядової ради Лiсовенко Василь 
Трохимович,Член Наглядової ради Василишина Таїса Василiвна,Член Наглядової ради 
Остапчук Валентина Андрiївна,Головний бухгалтер-член правлiння Машковська Маїна 
Макарiвна. Засновником товариства є Держава в особі Регіонального відділення Фон-
ду Державного майна України по Житомирській області. 4. Інформація про цінні папе-
ри емітента: Вид-Акцiї, Тип- Iменнi простi. Форма випуску — Бездокументарна. 
Кiлькiсть цiнних паперiв-2228992 шт. Засновником товариства є Держава в особі Ре-
гіонального відділення Фонду Державного майна України по Житомирській області. 
Станом на 31.12.2012 р. акції товариства розміщені серед: фізич. осiб скла-
дає  -440  осiб. Частка в статутному капiталi 81.027%, юридичних осіб-3. Частка в 
статутному капiталi-18,973 %. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй пiдприємства протя-
гом звiтного перiоду не було5. Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi па-
пери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося 6. 
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 26.04.2012, Кворум склав-71,68%. Поза-
чергові загальні збори акціонерів товариства не проводились, тому що не склика-
лись.7. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось 8. Інформація щодо аудиторського висновку: Приватна 
аудиторська фiрма «Стандарт», Код за ЄДРПОУ: 30853868 відповідно до Міжнарод-
них стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супут-
ніх послуг (надалі — МСА), Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформа-
ції емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених 
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України 29.09.2011 р. 
№1360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. за 
№1358/20096 та договору №7 від 05 березня 2013 р. провела аудит фінансової звіт-
ності ПАТ «Біоветфарм» станом на 31.12.2012 р. в складі: Балансу на 31 грудня 
2012 р.(ф.№1), Звіту про фінансові результати (ф.№2), Звіту про рух грошових ко-
штів (ф.№3), Звіту про власний капітал (ф. №4) за 2012 рік та Приміток до річної фі-
нансової звітності за 2012 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші по-
яснювальні примітки. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у 
параграфі «Підстави для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звіт-
ність у складі: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів та 
Звіт про власний капітал відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий 
стан ПАТ «Біоветфарм» станом на 31 грудня 2012 року та його фінансові результати за 
рік, що закінчився на зазначену дату, згідно Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності і відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні». Суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, а 
саме: Балансом на 31 грудня 2012 р.(ф.№1), Звітом про фінансові результати (ф.№2), 
Звітом про рух грошових коштів (ф.№3), Звітом про власний капітал (ф. №4) за 
2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік., та іншою інформацією, 
що розкривається ПАТ «Біоветфарм» та подається до ДК ЦПФРУ разом з фінансовою 
звітністю, а саме: Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 р. (в електронному 
та паперовому вигляді), на момент проведення аудиту встановлено не було.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.biovetfarm.ho.ua  
10. Голова правлiння Висоцький Валентин Петрович, підтверджує достовірність на-
веденої інформації та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством.
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Річна інформація 

ПАт «КОРОСтЕнСЬКий ХЛІБОЗАВОД» 
за 2012 рік

1. Загальні відомості:Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Коростенський хлiбозавод»;Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне 
товариство; Місцезнаходження емітента: 11500 Житомирська обл. Коростенський р-н, 
м.Коростень вул.Ш.Алейхема 62; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00377791; 
Міжміський код та телефон: (242 )4-12-94 ;Серія і номер свідоцтва про державну реє-
страцію емітента: ААБ№417350; Дата державної реєстрації: 18.03.1998; Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації :www.korostenhlibzavo.ho.ua

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

показника
період

звітний попередній
Усього активів  13596  13633
Основні засоби (за залишковою вартістю)  8672  8821
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  2035  2622
Сумарна дебіторська заборгованість  2250  1441
Грошові кошти та їх еквіваленти  179  291
Власний капітал  -2360  -1324
Статутний капітал  411  411
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -3709  -2673
Довгострокові зобов’язання  --  -- 
Поточні зобов’язання  15956  14957
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.6298100  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію 
(грн.) 

 -0.6298100  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1644928  -- 
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  -2360  -1324

3. Органами управління за статутом товариства є загальні збори, правління, на-
глядова рада, ревізійна комісія. Посадові особи емітента:Голова правлiння Торяник 
Олена Петрiвна, член правління-головний бухгалтер Коржовська Інна Миколаївна, 
Член правлiння Фещук Олександр Олександрович, Голова ревiзiйної комiсiї Філоненко 
Ірина Володимирівна, Голова наглядової ради Iскра Микола Миколайович, Член на-
глядової ради Клименко Галина Федорівна, Член наглядової ради Кравець Олена 
Степанiвна. Засновником товариства є Держава в особі Регіонального відділення Фон-
ду Державного майна України по Житомирській області. 4. Інформація про цінні папе-
ри емітента: Вид-Акцiї, Тип- Iменнi.. Форма випуску — Бездокументарна. Кiлькiсть 
цiнних паперiв 1644928шт.Процент в cтатутному капiталi емiтента-100.00%. Станом на 
31.12.2012 р акції розміщені серед: фiз. осiб — 207 осiб. Частка в СК -14.52%. 
Юр.  Осіб-1 особа. Частка в СК- 85.48% 5. Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на 
цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не було.6. 
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 20.04.2012, кворум склав-89,02 %. Про-
тягом звітного періоду позачергові загальні збори не проводились, так як не склика-
лись.7. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось 8. Незалежна аудиторська фiрма Приватне пiдприємство 
аудиторська фiрма «Житомир»,Код ЄДРПОУ — 30558588.Ми провели аудит попере-
дньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Коростенський хлібо-
завод» Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз 
використанням описаної у примiтках концептуальної основи спецiального призначен-
ня, що грунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше за-
стосування МСФЗ». Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. 
На нашу думку, за винятком вiдсутностi розкриття iнформацiї, зазначеної у Пiдставах 
для висновку iз застереженням, попередня 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 визна-
чена 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 Товариства становить 411 тис. грн., який повнiстю сплаче-
ний. Визначена у попереднiй фiнансовiй звiтностi вартiсть чистих активiв (власного 
капiталу) станом на 31.12.2012 року становить (-2360) тис. грн.За результатами викона-
них процедур перевiрки вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам части-
ни третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України можна зробити висновок: розмiр чистих 
активiв Товариства станом на 31.12.2012 року нище сформованого статутного капiталу 
на 2771 тис. грн. i не вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу 
України.. У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що 
проведений 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 річ-
ної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит 
21.04.2013 р та в мережі інтернет 30.04.2013 р. за адресою: www.korostenhlibzavo.ho.ua 
10., Голова правлiння торяник Олена Петрiвна підтверджує достовірність наведеної 
інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Річна інформація емітента 

ПАт «ПМК №9» 
за 2012 рік

1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Пересувна механiзована колона №9», Організаційно-правова форма: Акцiонерне това-
риство; Місцезнаходження емітента: 12501 Житомирська обть, Коростишiвський р-н, 
м.  Коростишiв, вул.Шевченко 14, Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01351078; 
Міжміський код та телефон: (04130)3-60-42; Серія і номер свідоцтва про державну реє-
страцію емітента: АА №168345, Дата державної реєстрації: 16.08.1995; Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://pmk9.emit.in.ua

2.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  276  582
Основні засоби (за залишковою вартістю)  73  567
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  197  15
Грошові кошти та їх еквіваленти  6  -- 
Власний капітал  140  196
Статутний капітал  174  174
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -982  -929
Довгострокові зобов’язання  --  -- 
Поточні зобов’язання  136  386
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.0760900  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

 -0.0760900  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  696551  -- 
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  140  196

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників: За 
статутом товариства органами управління є загальні збори акціонерів, правління, нагля-
дова рада, ревізійна комісія. Посадовi особи емітента:Голова правлiння Дiдкiвська 
Свiтлана Петрiвна,Член правлiння Дубовик Микола Аркадiйович,Член правлiння Слюсар-
чук Людмила Iванiвна,Голова ревiзiйної комiсiї Кропивницький Руслан 
Олександрович,Голова наглядової ради Панкрашкiна Клавдiя Iванiвна,Член наглядової 
ради Онищук Вiктор Валентинович,Член наглядової ради Молчанiвський Iгор 
Андрiйович,Головний бухгалтер-член правлiння Москаленко Галина Петрiвна. Засновни-
ком товариства є Держава в особі Регіонального 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. Кiлькiсть 
цiнних паперiв 696551шт. Процент в cтатутному капiталi емiтента 100.00%. Акцiї товари-
ства у лiстингу не перебувають. Станом на 31.12.2012 року акції товариства розміщені 
серед: фiзичних осiб -94 осіб. Частка в статутному капiталi 100 %. 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 27.04.2012, кворум 
склав-77,57%. 7. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо аудиторського висновку: Незалежна ауди-
торська фiрма Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Житомир»,Код ЄДРПОУ — 
30558588.Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного 
товариства « Пересувна механiзована колона №9». Попередню фiнансову звiтнiсть було 
складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках концепту-
альної основи спецiального призначення, що грунтується на застосуваннi вимог 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, попередня 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 Товариства становить 174 тис. грн., який повнiстю сплачений. 
Визначена у попереднiй фiнансовiй звiтностi вартiсть чистих активiв (власного капiталу) 
станом на 31.12.2012 року становить 140 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 
Товариства станом на 31.12.2012 року нище сформованого статутного капiталу на 
34 тис. грн. i не вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу 
України.У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що 
проведений 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 21.04.2013 р. та 
в мережі інтернет до 30.04.2013 р. за адресою: http://pmk9.emit.in.ua 10. Голова правлiння 
Дiдкiвська Свiтлана Петрiвна, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством.



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 24 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ
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ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«нОВОГРАДВОЛинСЬКЕ 

РЕМОнтнОтРАнСПОРтнЕ ПIДПРиЄМСтВО»
Річна інформація емітента за 2012 рік

1. Загальні відомості. 1.1 Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне това-
риство «Новоград-Волинське ремонтно-транспортне пiдприємство». 
1.2.  Організаційно-правова форма — Публічне акціонерне товариство. 1.3. Місцезна-
ходження емітента — 11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Чехо-
ва, буд. 5. 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 03740128. 1.5. Міжмісь-
кий код та телефон — 04141 24566. 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію емітента — ААБ 521334. 1.7. Дата державної реєстрації — 29.01.1996. 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації — www.novrtp.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  8231  8336
Основні засоби (за залишковою вартістю)  6951  6952
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  61  121
Сумарна дебіторська заборгованість  1198  1210
Грошові кошти та їх еквіваленти  21  39
Власний капітал 1723  1963
Статутний капітал  781  781
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  942  1182
Довгострокові зобов’язання  --  -- 
Поточні зобов’язання  6503  6373
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.07684 -0.06148
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію, грн.

-0.07684  -0.06148

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3123220 3123220
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  1723  1963

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни-
ків. Органи управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, директор. Контр-
олюючий орган Ревізійна комісія. Посадовi особи: директор Прокопов Олександр Во-
лодимирович; голова Наглядової ради Iванюк Валентина Iванiвна (головний 
бухгалтер); секретар Наглядової ради Рудоманова Тетяна Олександрiвна, член Нагля-
дової ради Iванюк Сергiй Васильович. Голова ревiзiйної комiсiї Гольчевська Свiтлана 
Василiвна. Засновником Товариства є Держава в особі Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Житомирській області.

4. Інформація про цінні папери емітента: акцiї іменнi простi, форма існування без-
документарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 3123220 шт. Цiннi папери до лістингу не вклю-
чені, заяви для включення їх до лiстингу не надавались. На 31.12.2012 р. всі випущені 
акції розміщені між 333 фізичними особами, яким належить 65,41% акцій, та 5 юри-
дичними особами, яким належить 34,59% 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. 
В звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори не скликались i не проводились 
в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію їх проведення. 7. Інформація 
про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо випла-
ти дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо аудиторського висновку. Інформа-
ція про аудиторську фірму: Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Екаунт». 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31133478. Загальний аудиторський висновок: Фі-
нансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами МСФЗ, надає достовірну 
та справедливу інформацію достовірну та справедливу інформацію про фінансовий 
стан підприємства станом на 31.12.12, фінансові результати і рух грошових коштів за 
2012 рік. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фі-
нансових звітів визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності. Вну-
трішня облікова політика підприємства відповідає вимогам МСФЗ. В ході перевірки 
аудитори не отримали свідчень щодо існування загрози безперервності діяльності 
Товариства. Висновок в частині формування фінансової звітності носить умовно-
позитивний характер, згідно нормам аудиту (МСА №705 «Модифікація думки у звіті 
незалежного аудитора»). По закінченню 2012 фінансового року вартість чистих акти-
вів товариства виявляється не меншою від статутного капіталу. Фінансові звіти Това-
риства в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. 
9. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комі-
сії розкрито 22.04.2013 р. 10. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність на-
веденої інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Директор Прокопов Олександр Володимирович

Річна інформація 

ПАт «нОВОГРАДВОЛинСЬКий ЗАВОД 
СІЛЬГОСПМАшин»

за 2012 рік 
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Новоград-Волинський завод сiльгоспмашин»; Організаційно-правова форма: Публічне 
акціонерне товариство; Місцезнаходження емітента: 11700 Житомирська обл.., 
м. Новоград-Волинський, вул.Шевченка,54; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
00238167; Міжміський код та телефон: 04141-52313; Серія і номер свідоцтва про держав-
ну реєстрацію емітента: А01 326633; Дата державної реєстрації: 08.04.2010; Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.nvsilmash.ho.ua.

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

показника
період

звітний попередній
Усього активів  22918  23606
Основні засоби (за залишковою вартістю)  10704  10284
Довгострокові фінансові інвестиції  29  29
Запаси  10092  9329
Сумарна дебіторська заборгованість  1032  1484
Грошові кошти та їх еквіваленти  1046  1730
Власний капітал  21787  22936
Статутний капітал  3391  3391
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -812  -463
Довгострокові зобов’язання  --  -- 
Поточні зобов’язання  1131  670
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.119720  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію (грн.)  -0.119720  -- 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  6782520  -- 
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  21787  22936

3. Органами управління товариства за статутом є :загальні збори акціонерів, гене-
ральний директор, наглядова рада, ревізійна комісія.Посадовi особи емiтента: Генераль-
ний директор Вакулюк Леонiд Михайлович,Голова Наглядової ради Трофимець Валентин 
Прокопович,Член наглядової ради Нефатов Микола Олексiйович,Член наглядової ради 
Онищенко Василь Михайлович,Член наглядової ради Кобилiнський Леонiд 
Едуардович,член наглядової ради Булах Вадим Валерiйович,голова ревiзiйної комiсiї Ян-
чук Володимир Миколайович,Головний бухгалтер Музичук Iрина Вiкторiвна. Засновни-
ком товариства є Держава в особі Регіонального 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 
6782520шт. Акцiї товариства у лiстингу не перебувають.Станом на 31.12.2012 р акцій то-
вариства розміщені серед: фізичних осіб-872. Частка в статутному капiталi 67.87%. Юри-
дичних осіб-2. Частка в статутному капiталi 32,13%.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 проведені 26.04.2012, кворум 
склав-98,59 %. Позачергові загальні збори не проводились, тому що не скликались.7. За 
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось. 8. Незалежна аудиторська фiрма Приватне пiдприємство аудиторська фiрма 
«Житомир»,Код ЄДРПОУ — 30558588.Ми провели аудит попередньої фiнансової 
звiтностi Публiчного акцiонерного товариства « Новоград-Волинський завод 
сiльгоспмашин « Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персона-
лом iз використанням описаної у примiтках концептуальної основи спецiального призна-
чення, що грунтується на застосуваннi вимог 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, попередня 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 розмір статутного капі-
талу Товариства становить 3391 тис. грн., який повністю сплачений. Визначена у попере-
дній фінансовій звітності вартість чистих активів (власного капіталу) станом на 
31.12.2012  року становить 21787 тис. грн. За результатами виконаних процедур пере-
вірки відповідності вартості чистих активів Товариства вимогам частини третьої статті 155 
Цивільного кодексу України можна зробити висновок: розмір чистих активів Товариства 
станом на 31.12.2012 року вище сформованого статутного капіталу на 18396 тис. грн. і 
відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. У вiдповiдностi 
з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит 
дає об’рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства без-
перервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, 
згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть» 9. Повний текст річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит 22.04.2013 та в мережі інтернет 
30.04.2013 р за адресою : www.nvsilmash.ho.ua. р.10. Підпис Генеральний директор Ваку
люк Леонiд Михайлович, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що 
він несе відповідальність згідно з законодавством.
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ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«нОВОГРАДВОЛинСЬКРЕМБУД»

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості. 1. Загальні відомості: 1.1. Повне найменування емітента — 

Публiчне акцiонерне товариство «Новоград-Волинськрембуд». 1.2. Організаційно-
правова форма — Публічне акціонерне товариство. 1.3. Місцезнаходження емітен-
та — 11700, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, буд. 18. 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 03330123. 1.5. Міжміський код та 
телефон — 04141 52334. 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емі-
тента — ААБ 521120. 1.7. Дата державної реєстрації — 22.07.1996. 1.8. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації — www.nvrembud.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  363  351
Основні засоби (за залишковою вартістю)  327  328
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  8  8
Сумарна дебіторська заборгованість  28  15
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  -- 
Власний капітал  53  154
Статутний капітал 135  135
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -458  -357
Довгострокові зобов’язання  --  -- 
Поточні зобов’язання  310  197
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  -0.18701 --
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

 -0.18701 --

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  540080 --
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  53  154

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни-
ків. Органи управління: загальні збори, Наглядова рада, директор. Контролюючий 
орган Ревізійна комісія. Посадовi особи: директор Возняк Вiктор Григорович, голова 
Наглядової ради Бродовська Iнна Вiкторiвна, члени Наглядової ради Махневич Олек-
сандр Миколайович, Михайловський Леонiд Володимирович, голова Ревiзiйної комiсiї 
Косiнська Ядвiга Станiславiвна. Засновник Товариства — Держава в особі Регіональ-
ного відділення Фонду державного майна України по Житомирськiй обл. 4. Інформа-
ція про цінні папери емітента: Акцiї іменнi простi. Форма існування — бездокументар-
на. Кiлькiсть цiнних паперiв 540080 штук. Цінні папери до лістингу не включені, заяви 
для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Станом на 
31.12.12 всі випущені акції розміщені між 136 акціонерами — фізичними особами. 
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 
27.04.2012. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились. 
7.  Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішен-
ня щодо виплати дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо аудиторського ви-
сновку. Інформація про аудиторську фірму: Приватне пiдприємство аудиторська 
фiрма «Житомир». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30558588. Загальний аудитор-
ський висновок: На нашу думку, за винятком відсутності розкриття інформації, зазна-
ченої у Підставах для висновку із застереженням, попередня фінансова звітність ста-
ном на 31.12.12 та за 2012 рік була підготовлена в усіх суттєвих аспектах згідно з 
принципами, викладеними у Примітках які визначають, яким чином МСФЗ були за-
стосовані у відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів 
фінансової звітності», включаючи припущення, що керівництво зробило щодо стан-
дартів та інтерпретацій, які будуть чинними, та облікової політики, що буде визначена 
на момент, коли керівництво підготує першу повну фінансову звітність згідно з МСФЗ 
станом на 31.12.13. Розмір чистих активів Товариства станом на 31.12.12 нижче 
сформованого статутного капіталу, що не відповідає вимогам ч.3 ст. 155 Цивільного 
кодексу України. В процесі аудиторської перевірки та виконання аудиторських проце-
дур ми не отримали доказів, які б свідчили, що попередня фінансова звітність суттєво 
викривлена внаслідок шахрайства. У відповідності з проведеними в процесі аудиту 
процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для 
висловлення нашої думки щодо здатності Товариства безперервно продовжувати ді-
яльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 
«Безперервність». 9. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії розкрито 22.04.2013 р. 10. Особа, зазначена нижче, підтверджує 
достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Директор Возняк Вiктор Григорович

Річна інформація 

ВАт «ПОПIЛЬнЯнСЬКЕ АтП 11839» 
за 2012 рік

1. Загальні відомості :Повне найменування емітента: Вiдкрите акцiонерне това-
риство «Попiльнянське Автопiдприємство 11839»;Організаційно-правова форма: 
Вiдкрите акцiонерне товариство; Місцезнаходження емітента: 13501 Житомирська 
область Попiльнянський р-н смт. Попiльня Радянська, буд.4; Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ емітента: 03116559; Міжміський код та телефон:(04137) 51258; Серія і 
номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента :А00 №527335 ; Дата державної 
реєстрації:12.09.1995; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: www.atp11839.com.ua 2. Основні по-
казники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва 
(тис.  грн.) 

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  1144.2  1271.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)  946.1  1001.8
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  71.1  127.4
Сумарна дебіторська заборгованість  93.5  109.7
Грошові кошти та їх еквіваленти  2.3  0.2
Власний капітал  189.6  400.6
Статутний капітал  169.7  169.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -1626.1  -1415.1
Довгострокові зобов’язання  --  -- 
Поточні зобов’язання  954.6  870.6
Чистий прибуток (збиток)  -210.1  107.2
Вартість чистих активів  189.6  400.6

3. за статутом органами управління товариства є загальні збори акціонерів, ге-
неральний директор, наглядова рада, ревізор.Посадові особи: генеральний дирек-
тор -Мiщенко Сергiй Миколайович, Ревiзор- Згортюк Лiдiя Володимирiвна, Голова 
Наглядової ради- Згортюк Руслан Михайлович,Член Наглядової ради- Воротинцева 
Валентина Анатолiївна,Головний бухгалтер- Тимченко Наталiя Сергiївна. Засновни-
ком товариства є Держава в особі Регіонального відділення Фонду Державного 
майна України по Житомирській області 4. Інформація про цінні папери емітента: 
Вид-Акцiї, Тип- Iменнi простi. Форма випуску — Бездокументарна. Загальна 
кiлькiсть цiнних паперiв- 678617шт. Станом на 31.12.2012 року акції товариства 
розміщені наступним чином: Фізичні особи- 29 осіб. Частка в статутному капiталi 
100.000%. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй пiдприємства протягом звiтного перiоду 
не було. 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 товариства були проведені 26.03.2012 р. , кворум склав 90,18%. 
Позачергові загальні збори акціонерів товариства не проводились, тому що не 
скликались.7.За результатами звітного та попереднього років рішення щодо ви-
плати дивідендів не приймалось і дивіденди не виплачувались. 8. Незалежна ауди-
торська фiрма Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Житомир»,Код 
 ЄДРПОУ  — 30558588.Перевiрку Товариства проведено на предмет дотримання 
вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» 
№996 вiд 16.07.1999 р. зi змiнами та доповненнями, Положень (стандартiв) бухгал-
терського облiку (iз змiнами та доповненнями), Плану рахункiв бухгалтерського 
облiку та Iнструкцiї про його застосування (наказ Мiнфiну України вiд 30.11.99 р. 
№  291), iнших нормативних актiв України.На думку Аудитора, за винятком впливу 
коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо Аудитор був у змозi пiдтвердити 
кiлькiсть запасiв та стан дебiторської заборгованостi, непогашеної на дату завер-
шення аудиторської перевiрки, фiнансовi звiти Товариства справедливо i достовiрно 
вiдображають в усiх суттєвих аспектах його фiнансовий стан на 31 грудня 2012  року, 
а також результат її дiяльностi за перiод з 01.01.12 по 31.12.12 у вiдповiдностi до 
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. На нашу думку, яка базуєть-
ся виключно на аудиторських процедурах проведених пiд час аудиту з метою надан-
ня аудиторського висновку щодо фiнансової звiтностi Товариства у цiлому, у 
фiнансовiй звiтностi, що додається: 1.розкриття iнформацiї за видами активiв, про 
зобов’язання та власний капiтал станом на 31 грудня 2012 року, є достовiрним, в 
усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 
України; 2. розкриття iнформацiї про дiї та подiї, що вiдбулися протягом року, який 
закiнчився 31 грудня 2012 року i якi можуть вплинути на фiнансово-господарський 
стан Товариства, є достовiрним, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог за-
конодавства; 3.статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2012 року є 
повнiстю сплаченим у встановленi законодавством термiни; 4. iнформацiю щодо 
обсягу чистого збитку Товариства за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року, на-
ведено у Звiтi про фiнансовi результати. Розкриття iнформацiї щодо визначення 
суми чистого збитку за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року, є достовiрним, в 
усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 
України..9. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії розкрит19.04.2013 р та в мережі інтернет 30.04.2013 р. за адресою: 
www.atp11839.com.ua. 10. Генеральний директор Мiщенко Сергiй Миколайович, 
підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що він несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 24 квітня 2013 р. 
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ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ПРОЖЕКтОР»

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості: 1.1. Повне найменування емітента — Публiчне акцiонерне 

товариство «Прожектор». 1.2. Організаційно-правова форма — публічне акціонерне 
товариство. 1.3. Місцезнаходження емітента — 11603, Житомирська область, м. Ма-
лин, вул. Фрунзе, буд. 36. 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 14307825. 
1.5. Міжміський код та телефон — 04133 52648. 1.6. Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію емітента — АОО 518998. 1.7. Дата державної реєстрації — 
26.11.1996. 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації — www.projektor.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  22611  23781
Основні засоби (за залишковою вартістю)  5507  5848
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  14419  15250
Сумарна дебіторська заборгованість  749  943
Грошові кошти та їх еквіваленти  220  40
Власний капітал  16488  17829
Статутний капітал  5854  5854
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -732  609
Довгострокові зобов’язання  --  -- 
Поточні зобов’язання  6123  5952
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.01145 --
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

-0.01145 --

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 117074600 --
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  16488  17829

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни-
ків. Органи управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, генеральний ди-
ректор. Контролюючим органом є Ревізійна комісія. Посадовi особи емiтента станом 
на 31.12.2012 р.: генеральний директор Подзiрей Iван Iванович. Голова Наглядової 
ради Калацький Олександр Васильович, члени Наглядової ради Стороженко Юрiй 
Олександрович, Мiсник Валерiй Дмитрович, Власенко Наталiя Володимирiвна, 
ПрАТ  «СК «Акваполiс» (представник Сацюк С.В.). Голова Ревiзiйної комiсiї 
ТОВ  «ТД  «Ярославь» (представник Лесько О.М.). Головний бухгалтер Хмельницька 
Наталя Миколаївна. Засновником товариства є Держава в особi Регіонального 
вiддiлення Фонду Державного майна України по Житомирськiй областi. 4. Інформація 
про цінні папери емітента: акцiї іменнi простi. Форма існування — бкздокументарна. 
Кiлькiсть цiнних паперiв 117074600 шт. Номiнал одкієї акції 0.05 грн. Цiннi папери до 
лістингу не включені, заяви для їх включення до лiстингу не надавались. Станом на 
31.12.2012 р. акції розміщені між 3506 фізичними особами (28.38% акцій) та 31 юри-
дичною особою (71.62% 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 збо-
ри акцiонерiв вiдбулися 20.04.2012. Позачерговi збори в звiтному перiодi не склика-
лись i не проводились. 7. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та по-
переднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 8. Інформація 
щодо аудиторського висновку: Інформація про аудиторську фірму: Приватне 
пiдприємство аудиторська фiрма «Житомир». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
30558588. Загальний аудиторський висновок: На нашу думку, за винятком відсутнос-
ті розкриття інформації, зазначеної у Підставах для висновку із застереженням, по-
передня фінансова звітність станом на 31.12.12 та за 2012 рік була підготовлена в усіх 
суттєвих аспектах згідно з принципами, викладеними у Примітці 2.1, яка визначає, 
яким чином МСФЗ були застосовані у відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування 
Міжнародних стандартів фінансової звітності», включаючи припущення, що керівни-
цтво зробило щодо стандартів та інтерпретацій, які будуть чинними, та облікової по-
літики, що буде визначена на момент, коли керівництво підготує першу повну фінан-
сову звітність згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013. Розмір чистих активів Товариства 
станом на 31.12.12 відповідає вимогам ч.3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Ми не 
отримали доказів, які б свідчили, що попередня фінансова звітність суттєво викрив-
лена внаслідок шахрайства. У відповідності з проведеними в процесі аудиту процеду-
рами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для вислов-
лення нашої думки щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність 
та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 «Без-
перервність». 9. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії розкрито 22.04.2013 р. 10. Особа, зазначена нижче, підтверджує 
достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Генеральний директор Подзiрей Iван Iванович.

ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ЖитОМиР РАйАГРОХIМ»

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента — Публiчне акцiонерне товариство «Житомир 

Райагрохiм». 1.2. Організаційно-правова форма публiчне акцiонерне товариство 
1.3.  Місцезнаходження емітента 10025 м. Житомир вул. Корольова, буд.171. 
1.4.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05488526. 1.5. Міжміський код та те-
лефон (0412) 33-50-15. 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітен-
та ААВ №085222. 1.7. Дата державної реєстрації 16.05.1996. 1.8. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції www.ztagrohim.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  924  818
Основні засоби (за залишковою вартістю)  398  295
Довгострокові фінансові інвестиції  40  40
Запаси  16  16
Сумарна дебіторська заборгованість  465  464
Грошові кошти та їх еквіваленти  2  -- 
Власний капітал  318  241
Статутний капітал  241  241
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -861  -818
Довгострокові зобов’язання  11  11
Поточні зобов’язання  595  566
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.0447  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію, грн.

-0.0447  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 961928  -- 
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  318  241

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновни-
ків. Органи управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, директор. Контр-
олюючий орган — Ревізійна комісія. Посадовi особи Емітента: директор Мазяр Мико-
ла Володимирович. Голова Наглядової ради Липовський Станiслав Ромуальдович, 
члени Наглядової ради Клименко Наталiя Василiвна (головний бухгалтер), Рущенко 
Василь Платонович. Голова Ревiзiйної комiсiї Пiонткiвська Лiдiя Вiкторiвна. Засновни-
ком Емітента є Держава в особі Регiонального вiддiлення фонду державного майна 
України по Житомирськiй областi. 4. Інформація про цінні папери емітента: Акцiї іменнi 
простi. Форма існування — бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 961928 шт. 
Номiнал одного цiнного папера 0.25 грн. Цiннi папери до лістингу не включені, заяви 
для включення акцій до лiстингу не надавались. Станом на 31.12.12 випущені Емітен-
том акції розміщені між 141 фізичними особами, яким належить 99,77% акцiй, та  
1 юридичною особою, якій належить 0,23% акцiй. 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. 
В звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори не скликались i не проводились 
в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію їх проведення. 7. Інформація 
про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо випла-
ти дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо аудиторського висновку. Інформа-
ція про аудиторську фірму: Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Житомир». 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30558588. Загальний аудиторський висновок: По-
передня фінансова звітність станом на 31.12.2012 та за рік по вказану дату була під-
готовлена в усіх суттєвих аспектах згідно з принципами, викладеними у Примітці 2.1, 
яка визначає, яким чином МСФЗ були застосовані у відповідності до МСФЗ 1 «Перше 
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», включаючи припущен-
ня, що керівництво зробило щодо стандартів та інтерпретацій, які будуть чинними, та 
облікової політики, що буде визначена на момент, коли керівництво підготує першу 
повну фінансову звітність згідно з МСФЗ станом на 31.12.13. Розмір чистих активів 
Товариства на 31.12.12 відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного ко-
дексу України. В процесі аудиторської перевірки та виконання аудиторських процедур 
ми не отримали доказів, які б свідчили, що попередня фінансова звітність суттєво 
викривлена внаслідок шахрайства. Проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу 
для висловлення нашої думки щодо здатності Товариства безперервно продовжувати 
діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 
570 «Безперервність». 9. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії розкрито 22.04.2013 р. 10. Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор Мазяр Микола Володимирович
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Річна інформація емітента за 2012 рік
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Київська кондитерська 

фабрика «Рошен». Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство. Місцез-
находження емітента: проспект Науки, буд.1, м. Київ, 03039,Україна. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 00382125. Міжміський код та телефон: (044) 531-44-21. Серія і номер сві-
доцтва про державну реєстрацію емітента: А01 №214727.Дата державної реєстрації: 
30.12.1994 р. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: http://www.condfab.kiev.ua/docs/richna_info(2011).pdf 

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 503075 586532
Основні засоби (за залишковою вартістю) 358170 301540
Довгострокові фінансові інвестиції 21 21
Запаси 12427 13072
Сумарна дебіторська заборгованість 114830 263311
Грошові кошти та їх еквіваленти 41 20
Власний капітал 197695 193904
Статутний капітал 175833 175833
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20389 16974
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 294590 387757
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.) 703332392 703332392
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду

0 0

Вартість чистих активів 197695 193904

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Вищий орган управління Товариством — Загальні збори акціонерів; Наглядова Рада, Ди-

рекція, Ревізійна комісія , Головний бухгалтер.
Інформація про посадових осіб емітента: Голова Наглядової ради — Мірошниченко Ю.П.; 

Члени Наглядової ради — Тальянська К.Ф., Мартинович Т.П., Осіяненко Г.Л., Баранов-
ська  Н.С., Стахурська Н.С., Май К.С.; Голова Ревізійної комісії — Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Центрально-Європейська Кондитерська Компанія» (код за ЄДРПОУ 
23163839) в особі уповноваженого представника Безсмертного О.М.; Члени Ревізійної комі-
сії  — Боєва  Г.А., Черкасова Н.В.; Генеральний директор — Полтавцев Є.М.; Член Дирекції, 
Головний бухгалтер — Дарморос В.І.; Член Дирекції — Крижановський А.М.

Інформація про засновників емітента станом на 31.12.2012 р.:
Юридичні особи: Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» (код ЄДРПОУ 

25392188), місцезнаходження: б-р Перова, 40, м. Київ, 02139. Частка у СК Товариства  — 
73,4715%; Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально-Європейська Кондитер-
ська компанія» (код за ЄДРПОУ 23163839), місцезнаходження: вул. Електриків, 29 А, 
м.  Київ,02176. Частка у СК Товариства — 23,5436%; Публічне акціонерне товариство «ВТБ 

Банк» (код ЄДРПОУ 14359319), місцезнаходження: вул. Пушкінська, 8/26, м. Київ, 01004. 
Частка у СК Товариства — 1,2031%. ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний ін-
вестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» (код за ЄДРПОУ 33549199), місцезнаходження: 
вул. Електриків, буд.28-А, м.Київ, 04176. Частка у СК Товариства — 0,4007%. Товариство з 
обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер» (код за ЄДРПОУ 34300570), місцезнаходження: 
вул. Тарасівська, буд.9, м.Київ, 01033. Частка у СК Товариства — 0,0057%. Фізичні особи 
(1823 особи). Частка у СК Товариства — 1,3754%.

4. Інформація про цінні папери емітента: 
Акції прості іменні. Форма існування — бездокументарна. Випуск акцій зареєстровано 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 02.02.2011 року, свідоцтво про 
реєстрацію випуску — №83/1/11. Код цінного папера — UA1000591107. Номінальна вартість 
акції — 0,25 грн., кількість — 703332392 штук, загальна номінальна вартість -175833098,00 грн., 
що складає 100% у статутному капіталі товариства. Випуск інших цінних паперів товариством 
не здійснювався. У звітному році купiвля-продаж простих iменних акцiй товариства на 
внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здійснювалась, акції товариства у лістингу на фондових 
біржах не перебували.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України: У звітному році зміни не відбувались.

6. Інформація про загальні збори. Річні Загальні збори відбулися 29.03.2012 року. 
7. Інформація про дивіденди. Дивіденди у звітному році не нараховувались та не виплачу-

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

тента:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС Груп», 

код 31992339, тел./факс (044)243-22-32, вул. Народного Ополчення, 26-А, м. Київ, 03151 вул. 
А.Антонова, буд.8, кв.30, м. Київ, 03186. Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудитор-
ської діяльності №2935, видане АПУ 30 травня 2002 року, терміном дії до 23.02.2017 року.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б 

ми були в змозі підтвердити результати інвентаризації, наявності дебіторської і кредиторської 
заборгованості, фінансова звітність справедливо та достовірно відображає, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фа-
брика «Рошен» станом на 31 грудня 2012 року включно, його фінансові результати складені 
у відповідності до концептуальної основи складання фінансової звітності за Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV, затвер-
джених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів з питань 
організації бухгалтерського обліку та оподаткування та Наказу Публічного акціонерного товари-
ства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» «Про облікову політику підприємства».

9. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
22.04.13 р. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет 

http://www.condfab.kiev.ua/docs/richna_info(2011).pdf 22.04.13 р.
10. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор Полтавцев Є.М.,  22.04.2013 р. 

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «КиЇВСЬКА КОнДитЕРСЬКА фАБРиКА «РОшЕн»

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«СПІЛЬнЕ УКРАЇнСЬКО КАЗАХСтАнСЬКОРОСІйСЬКЕ 

ПІДПРиЄМСтВО З ВиРОБництВА ЯДЕРнОГО 
ПАЛиВА»

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 
«СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- КАЗАХСТАНСЬКО-
РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИ-
ЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 31725693

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

www.ukrtvs.emit.com.ua
www.stockmarket.gov.ua

ЗАКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«УКРДОРСЕРВІС»

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 Закрите акціонерне товариство 
«Укрдорсервіс»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 24719871
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

www.stroyka-lux.com.ua
www.stockmarket.gov.ua

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 
«НАТУРФАРМ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 24930169
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.naturpharm.kiev.ua
www.stockmarket.gov.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «нАтУРфАРМ»

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«СОРТНАСIННЄОВОЧ»
1.2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 
1.3. Місцезнаходження емітента: 65085, м. Одеса, Дальницьке шосе, 2
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00492339
1.5. Міжміський код та телефон: (048) 7336832
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00 №502737
1.7. Дата державної реєстрації: 03.12.2007
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.semovoch.com
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб'єкта малого підприємни

цтва (тис. грн.)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 1871,20 2363,50
Основні засоби (за залишковою вартістю) 618,10 124,90
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 678,60 691,30
Сумарна дебіторська заборгованість 508,70 783,10
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,80 6,60
Власний капітал 299,10 700,70
Статутний капітал 556,90 556,90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -257,80 143,80
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00
Поточні зобов’язання 1572,10 1662,80
Чистий прибуток (збиток) -401,60 43,80
Вартість чистих активів 299,10 700,70

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: Вищим органом товариства є загальні збори учасників. Виконавчим 

органом товариства є директор. Контролюючим органом товарства є ревізор. 
Посадові особи: Директор Алмурзіна Наталія Володимирівна, освіта вища, стаж керівної 

роботи 9 років. Головний бухгалтер Підлісна Леоніда Віталіївна, освіта вища, стаж керівної 
роботи 18 років. Ревізор Карцев Анатолій Дмитрович, освіта вища, стаж керівної роботи 
24 роки, володіє 10,522266% статутного капіталу товариства. У звiтному перiодi змiни поса-
дових осіб не відбувалось. Посадові особи виконують свої обов’язки згiдно повноважень, 
передбачених Статутом. Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не мають.

Засновники емітента: Одеське регіональне відділення Фонду Держмайна України. Код за 
ЄДРПОУ: 20984091. Місцезнаходження: Україна, 65125, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 15. 
100,00%. Інформація про засновників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, 
паїв) наведена станом на момент створення акціонерного товариства.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції. Дата реєстрації випуску: 18.08.1998. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 

168/15/1/98. Найменування органу, що зареєстрував випуск: Одеське территорiальне 
вiддiлення ДКЦПФР. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA 1504661000. Тип цінного па-
пера, форма існування та форма випуску: Акція проста документарна іменна. Номінальна 
вартість 0,25 грн. Кількість акцій: 2227600 штук. Загальна номінальна вартість: 556900,00 грн. 
Частка у статутному капіталі: 100%. Товариство не здiйснювало, за звiтний перiод, торгiвлю 
цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно — оформлених ринках, не має 

поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) та 
включення цiнних паперiв до лiстингу з метою торгiвлi на цих ринках. У 2012 році додаткової 
емісії не було, інші цінні папери емітентом не випускались та не реєструвались. У зв'язку з 
перетворенням (реорганiзацiєю) вiдкритого акцiонерного товариства в товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю, здiйснено обмiн акцiй на частки у товариствi з обмеженою 
вiдповiдальнiстю. Згiдно з розпорядженнями уповноваженої особи Комiсiї, начальника 
Одеського територiального управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового рин-
ку, на пiдставi рiшення Комiсiї № 222 вiд 30.12.1998 (у редакцiї рiшення Комiсiї вiд 14.07.2005 
№ 398), зупинено обiг акцiй ВАТ «Сортнасiннєовоч», у зв'язку з реорганiзацiєю акцiонерного 
товариства — розпорядження № 22-ОД-З вiд 31.12.2008 р. Анулювання акцій ще не відбулося.

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, у звiтному перiоді не відбувалося.

6. Інформація про загальні збори. Загальні збори акціонерів у звітному році не проводи-
лись, товариство не є акціонерним товариствам.

7. Інформація про дивіденди. У звітному періоді та періоді, що передував звітному диві-
денди, не нараховувались та не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Iнформацiя про аудиторську фiрму: Фiрма «Трансаудит» у виглядi товариства з обмеже-

ною відповідальністю. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23865010. Місцезнаходження: 
65082, м. Одеса, вул. Гоголя 14 офiс 17, тел. 0661-0370872, електронна адреса tau@te.net.ua, 
свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi за N1463 видано 
вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 N98 та чинне до 30.11.2015. 
Відомості про аудитора: Бейгельзiмер М.Г., сертифiкат АПУ серiї А № 000501 вiд 29.10. 
2004  р. строком дiї до 29.10. 2014 р. Аудиторська думка (висновок) щодо фінансових звітів 
в цілому: В фінансових звітах ТОВ «Сортнасіннєовоч» дотримані встановлені чинним законо-
давством України та прийнятою в 2012 р. обліковою політикою вимоги. Проте мались певні 
обмеження обсягу аудиторської роботи, зокрема товариство не нараховувало резерви на 
сплату відпусток, аудитор не спостерігав за річною інвентаризацією наявного майна товари-
ства тощо. Втім, вплив можливих коригувань при наявності відповідних даних обмежень (не-
відповідностей) є незначним та не матиме наслідком перекручення загального фінансового 
стану, а отже думка є умовно-позитивною. Звіти є об'єктивними в усіх відношеннях, відо-
бражають в суттєвих аспектах інформацію згідно з визначеною концептуальною основою 
фінансової звітності, реально, точно та повно репрезентують фінансовий стан на дату їх 
складання. Прикінцеві залишки на облікових рахунках та фінансові результати звітного року, 
зокрема, прикінцева валюта балансу 1871,2 тис. грн., чистий дохід 2208,6 тис. грн., чистий 
збиток 401,6 тис. грн., що їх відображено в фінансовій звітності, підтверджуються. Викона-
ний аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення думки щодо справедливості та досто-
вірності відображених результатів фінансово-господарської діяльності товариства. Фінансо-
вий стан товариства в звітному році можна визначити як незадовільний. Дані фінансової 
звітності реально відображають фактичний фінансовий стан товариства. Проте, маються під-
стави для висловлювання думки про можливість безупинного функціонування товариства, як 
суб'єкта господарювання. Директор фірми Трансаудит» Бейгельзімер М.Г. Дата висновку 
28.03.2013 р.

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: 
19.04.2013р.

10. Підпис
Директор Алмурзiна наталiя Володимирiвна підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 22.04.2013р.

тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОЮ ВIДПОВIДАЛЬнIСтЮ «СОРтнАСIннЄОВОЧ»

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«МЕйЕР УнД МЕйЕР тРАнСПОРт ЛОГІСтІКС»

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 
«МЕЙЕР УНД МЕЙЕР ТРАНСПОРТ 
ЛОГІСТІКС»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 20006855
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

www.meyermeyer.emit.com.ua
www.stockmarket.gov.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«УКРРиБА»

Річна інформація емітента 
 за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Укрриба»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 04689046

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

ukrryba.com.ua

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 ТОВАРИ-
СТВО «ГРУПА НОРД»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 30018834
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

www.nord.ua/press/docs/pratnord,
www.stockmarket.gov.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ГРУПА нОРД»



№79, 24 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЗАВОД СКЛОВиРОБІВ» 
(ЄДРПОУ-00293290, місцезнаходження — 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 42, 

тел./ факс (044) 458-05-06, електронна поштова адреса — glass@kzs.com.ua).
Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2013 року (протокол №21 від 22.04.2013 року), 

у зв’язку із зміною Загальними зборами кількісного складу Наглядової ради та із закінченням 
строку повноважень посадових осіб у 2013 році, було прийнято рішення про дострокове при-
пинення повноважень посадових осіб Товариства та одночасне обрання нових:

відкликано:
- Голову Наглядової Ради Шеветовського Валентина Валентиновича (не надано згоди на 

розкриття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року 
по 22 квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та 
корисливі злочини не має; 

- Члена Наглядової Ради Клепацького Анатолія Анатолійовича (не надано згоди на роз-
криття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 
22  квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та 
корисливі злочини не має. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено, у зв’язку 
з зміною кількісного складу Наглядової ради; 

- Члена Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича (не надано згоди на розкриття 
паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 
2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини не має; 

- Члена Наглядової ради Тюрдьо Ігора Івановича (не надано згоди на розкриття паспорт-
них даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 
2013  року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини не має. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено, у зв’язку з зміною 
кількісного складу Наглядової ради; 

- Члена Наглядової ради Беркович Ольгу Володимирівну (не надано згоди на розкриття 
паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 
2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини не має; 

- Члена Наглядової ради Ятлук Ольгу Миколаївну (не надано згоди на розкриття паспорт-
них даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 
2013  року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини не має. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено, у зв’язку з зміною 
кількісного складу Наглядової ради; 

- Члена Наглядової ради Маєвського Олександра Євгеновича (не надано згоди на роз-
криття паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 
22  квітня 2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та 
корисливі злочини не має. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено, у зв’язку 
з зміною кількісного складу Наглядової ради; 

- Голову Ревізійної комісії Будник Людмилу Федорівну (не надано згоди на розкриття 
паспортних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 

2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини не має; 

- Члена Ревізійної комісії Мартову Ганну Валеріївну (не надано згоди на розкриття пас-
портних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 
2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини не має; 

- Члена Ревізійної комісії Надєєву Наталію Іванівну (не надано згоди на розкриття пас-
портних даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 
2013 року. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі 
злочини не має.

обрано:
- Голову Наглядової Ради Шеветовського Валентина Валентиновича (не надано згоди на 

розкриття паспортних даних). Займає посаду директора ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН 
ТАЙЛ», інші посади, які займав — Президент, Голова ради директорів. Акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа 
призначена строком на три роки;

- Члена Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича (не надано згоди на розкриття 
паспортних даних). Займає посаду заступника директора з розвитку ТОВ «Керамічна група «ГОЛ-
ДЕН ТАЙЛ», інші посади, які займав — директор департаменту інвестицій, директор, фахівець-
аналітик з дослідження товарних ринків. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості 
за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена строком на три роки;

- Члена Наглядової ради Беркович Ольгу Володимирівну (не надано згоди на розкриття 
паспортних даних). Займає посаду юрисконсульта ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», 
інші посади не займала. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові 
та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена строком на три роки;

- Голову Ревізійної комісії Будник Людмилу Федорівну (не надано згоди на розкриття 
паспортних даних). Займає посаду головного бухгалтера ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН 
ТАЙЛ», інші посади, які займала — бухгалтер, інженер-економіст, економіст з бухобліку та 
аналізу господарської діяльності, бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Акціями Това-
риства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова 
особа призначена строком на три роки;

- Члена Ревізійної комісії Мартову Ганну Валеріївну (не надано згоди на розкриття пас-
портних даних). Займає посаду старшого фінансового контролера ТОВ «Керамічна група 
«ГОЛДЕН ТАЙЛ» , інші посади, які займала — секретар, провідний спеціаліст департаменту 
інвестицій, фінансовий контролер, спеціаліст департаменту цінних паперів. Акціями Товари-
ства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова 
особа призначена строком на три роки;

- Члена Ревізійної комісії Надєєву Наталію Іванівну (не надано згоди на розкриття пас-
портних даних). Займає посаду заступника головного бухгалтера ПАТ «ЗАВОД СКЛОВИРО-
БІВ», інші посади, які займала –бухгалтер-касир, бухгалтер, головний бухгалтер. Акціями 
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. По-
садова особа призначена строком на три роки.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Луцейко Юрій Степанович,  22.04.2013р.

РІЧнА ІнфОРМАцІЯ за 2012 рік
Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Механізатор»
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 14011, м. Чернігів, вул. Щорса, 67
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01351532
1.5. Міжміський код та телефон (0462) 672162
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітентаА00 № 101651
1.7. Дата державної реєстрації20.09.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації:http://laminatik.in.ua
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

найменування показника звітний період попередній період
Усього активів 1069,4 1170,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 679,7 848,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 259,1 188,0
Сумарна дебіторська заборгованість 78,4 63,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 14,3 34,9
Власний капітал 510,6 543,8
Статутний капітал 476,4 476,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -589,7 -558,2
Довгострокові зобов’язання 282 282
Поточні зобов’язання 223,4 299,1
Чистий прибуток (збиток) -32 -43,0
Вартість чистих активів 510,6 543,8

Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників. Заснов-
никами товариства є три юридичні особи та 114 фізичних осіб. Органами управління товари-
ством є: загальні збори акціонерів, Правління товариства, Наглядова рада та Ревізор. Гене-
ральний директор — Горбаченко Святослав Семенович. Головний бухгалтер — Дубровна 
Оксана Вiкторiвна. Ревізор — Зазимко Зоя Миколаївна. Голова Наглядової ради — Сукачова 

Валентина Святославівна. Члени Наглядової ради — Лямцев Олександр Миколайович, Рись 
Сергій Васильович.

Інформація про цінні папери емітента Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№  01/24/1/10 від 15.07.2011 (дата реєстрації 01.11.2010) видане Чернігівським територіаль-
ним управлінням ДКЦПФР, акції прості іменні, бездокументарна форма існування, 
1 905 720  шт., номінальна вартість 0,25 грн., загальна сума випуску 476 430,00 грн. Протягом 
звiтного перiоду додатково цiннi папери товариством не випускались. Акції в лістингу не зна-
ходяться.

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 товариства, не відбувалось.

Інформація про загальні збори акціонерів. Протягом 2012 скликались: 24.04.2012 — чер-
гові загальні збори акціонерів (кворум 76,11 %) — відбулись.

Інформація про дивіденди. Протягом звітного та попереднього років рішення про виплату 
дивідендів не приймалось.

Інформація щодо аудиторського висновку
За винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для ви-

словлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах, фінансовий стан приватного акціонерного товариства «МЕХАНІЗАТОР» станом на 
31 грудня 2012 року, а також фінансові результати його діяльності за рік, що закінчився 
зазначеною датою і складена, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» та діючих в Україні Положень (Стандартів) бухгалтерського 
обліку.

Директор ТОВ «РФС-Аудит» Пчелінцева І.В. Сертифікат аудитора серії А № 005420, ви-
даний Аудиторською Палатою України, рішенням № 124 від 26 червня 2003року, подовжений 
рішенням № 191/2 від 26 червня 2008 року

Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення. Річна інформація буде розкрита у 
загальнодоступній інформаційній базі даних www.stockmarket.gov.ua до 30.04.2013. 

Генеральний директор Горбаченко Святослав Семенович підтверджує достовірність на-
веденої інформації, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «МЕХАнІЗАтОР»

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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Публічне акціонерне товариство «Чернігівбуд» (код ЄДРПОУ 14236516) (далі Товариство) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів за ініціативою Наглядової ради 
(далі — збори), які відбудуться «30» травня 2013 р. об 11.00 за адресою: м. Чернігів, вулиця 
Щорса, 76а, на 3му поверсі в «Актовому залі». Перелік акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, буде складено станом на 24.05.2013. Реєстрація учасників зборів відбу-
деться 30.05.2013 з 10.00 до 10.50 за тією ж адресою.

Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження регламенту роботи зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 та 

2012  роки.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2011 та 2012 роки.
5. Звіт Наглядової Ради за 2011 та 2012 роки.
6. Затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результати за 2011 та 

2012  роки.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 та 2012 роки.
8. Відкликання та обрання Наглядової Ради Товариства.
9. Відкликання та обрання Голови Правління.
10. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
11. Про зміни організаційної структури Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів і трудових договорів (контрактів) з 

посадовими особами органів Товариства.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності товариства (тис. грн.)
найменування статті 2010 р. 2011 р. 2012 р.

Усього активів 61 849 77 284 84 231

Основні засоби (за залишковою вартістю) 48 799 48 299 50 116
Довгострокові фінансові інвестиції 3 3 3
Запаси 4 777 20 398 28 740
Сумарна дебіторська заборгованість 4 086 4 089 3 897
Грошові кошти та їх еквіваленти 492 538 217
Власний капітал 25 640 17 604 10 170
Статутний капітал 4 500 4 500 4 500
Довгострокові зобов’язання 3 500 - -
Поточні зобов’язання 28 881 39 028 45 480
Чистий прибуток (збиток) (8 980) (7 704) (7 434)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2 250 000 2 250 000 2 250 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- - -

Чисельність працівників на кінець періоду 436 378 254

До дати проведення зборів Товариства та в день їх проведення усі акціонери можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 12.00 за місцезнаходженням Товариства: 
м. Чернігів, вулиця Щорса, 76-а, 1-й поверх, кабінет корпоративного секретаря. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — корпоративний 
секретар Олексієнко В.А., телефон для довідок — (0462)694-583.

Пропозиції до порядку денного зборів подаються в порядку, передбаченому ст.38 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

Для участі в загальних зборах необхідно мати документи, що посвідчують особу акціоне-
ра чи повноваження його представника.

наглядова рада товариства

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЧЕРнІГІВБУД»

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ПЛАСтМОДЕРн»

Річна інформація емітента  
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Пластмодерн»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 31985955

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

www.plastmodern.pat.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«тОРІн»

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«ТОРІН»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 20043336

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

www.torin.pat.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«АРКСІ»

Річна інформація емітента 
 за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Арксі»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 14307512

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

www.arksi.pat.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«тРАнСфОРВАРДІнГ ЛІМІтЕД АГ»

Річна інформація емітента  
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД АГ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 30405199

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

www.transforwarding.com.ua

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 
«Українська Медіа Корпорація»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 25610231
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

www.aif.ua, www.stockmarket.gov.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «УКРАЇнСЬКА МЕДІА КОРПОРАцІЯ»
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Річна інформація емітента за 2012 р.

1.Загальні відомості. ПУБЛIЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «КАХОВ
СЬКЕ РЕМОнтнОтРАнСПОРтнЕ ПІДПРиЄМСтВО». Адреса вул.Мелітополь-
ська,58, м.Каховка, Херсонська обл., 74800. ЄДРПОУ 03763075. Тлф 0553626757. Св. про держ-
реєстрацію А00 №245728 від 22.04.98. Веб-сторінка kahrtp.vatua.com. 2.Основні показники 
фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.): Усього активів 705/1327. 
Основні засоби 462/1058. Запаси 10/14. Сумарна дебіторська заборгованість 225/250. Грошові 
кошти та їх еквіваленти 5/3. Власний капітал 614/819. Статутний капітал 636/636. Непокритий 
збиток -1243/-2659. Поточні зобов'язання: 91/508. Прибуток (збиток) -205/68. Вартість чистих 
активів 614/-819. 3.Посадовi особи: Директор Писаренко Андрій Володимирович; головбух Маль-
ченко Ольга Юріївна; голова НР Іванишин Валерій Степанович; член НР Дегтяр Лариса Олексан-
дрівна; голова РК Шигірт Юрій Федорович, член РК Невайкін Віктор Миколайович. Судимостi не 
мають. Засновник РВФДМУ по Херсонській обл. Частка в СК 0. 4.Інформація про ЦП. Акцiї простi 
в бездокументарній формі. Кiлькiсть 2543240шт. Номiнал 0.25грн. Процент в СК 100%. Код ЦП 
UA4000141394. ЦП для продажу не виставлялися, до лiстингу не включалися. Емісії не було. 
5. Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на ЦП не вiдбувалось. 6.Збори акцiонерiв вiдбулися 
28.03.12. 7.Дивіденди не виплачувались. 8.Аудитор Ганжа В’ячеслав Іванович, код 2076802519, 
підтверджує достовірність фінзвітності товариства за 2012р. 9.Повний текст річної інформації у 
ЗІБД Комісії розкрит 22.04.13. 10.Підпис. Директор Писаренко Андрій Володимирович.

Повідомлення  
про зміни в складі посадових осіб 

ПрАт «АГРОСПЕцПОСтАЧ»
Найменування: Приватне акцiонерне товариство «Агроспецпостач», 

код ЄДРПОУ: 00913806, адреса: 73042, м.Херсон, вул.Ракетна, 110-А, 
т/ф: 0552426119, E-mail: 019_agro@emitent.net.ua, сайт: www.agrospetc.
vatua.com. Рішенням загальних зборів від 22.04.13 звільнена з посади 
т.в.о. директора Зайцева Ольга Василівна, акціями АТ не володіє, на 
посаді з 31.10.12; тим же рішенням призначена на посаду директора до 
переобрання Зайцева Ольга Василівна, попередня посада: т.в.о. дирек-
тора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-
відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством. Директор Зайцева Ольга Василівна.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЛIКтРАВи»
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 акцiонерне товари-
ство «Лiктрави»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 00481181
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
який розміщено регулярну річну 
інформацію 

www.liktravy.com.ua

Виконуючий обов’язки голови правління, виконавчий директор Пинзару 
Юрiй

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ВиРОБниЧОтОРГОВЕЛЬнЕ ПIДПРиЄМСтВО 

ХУДОЖнIХ ВиРОБIВ «ЯРОСЛАВнА»

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 тоариств, які 

здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Виробничо-торговельне пiдприємство художнiх виробiв «Ярославна»

2. код за ЄДРПОУ емітента: 02968541

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію: http://yaroslavna.biz.ua/

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«фАБРиКА МРIЯ»

Річна інформація з 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 товари-
ство «Фабрика Мрiя»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 13550386
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на який 
розміщено регулярну річну інформацію 

www.mriya.biz.ua

Директор ____________  Романюк Юрiй Андрiйович

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
 «ГРУПА нОРД»

РІЧнА ІнфОРМАцІЯ за 2011 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 ТОВАРИ-
СТВО «ГРУПА НОРД»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 30018834

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

www.nord.ua/press/docs/pratnord,
www.stockmarket.gov.ua

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
 «ОДЕСЬКий М’ЯСОКОМБIнАт»

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 
«ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 30001967
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на який розміщено регулярну річну 
інформацію 

www.odmeat.pat.ua

Голова правлiння ____________  Кресюн Олег Петрович

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 24 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: Публічне акціонерне товариство «Отава» 
1.2. Організаційно-правова форма: Акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд.18
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31183822
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 220-20-34
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 №647102
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 07.10.2009
1.8. Веб-сайт емітента: otava.in.ua
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: otava.in.ua
10. Розмір статутного капіталу емітента: 50 000 тис. грн. 
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента (тис. грн.)

найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 50470 51594
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 49235 49922
Запаси 47 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1043 51664
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 50007 50003
Статутний капітал 50000 50000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7 3
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 463 1591
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.0008 0.0004
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0.0008 0.0004

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5000000 5000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 

капіталу
0 0

Вартість чистих активів 50007 50003

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засно
вників

3.1. Інформація про органи управління емітента: Органами управління емітен-
та є: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія.

3.2. Інформація про посадових осіб емітента: Посадовими особами емітента є: 
Голова та члени правління, Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ре-
візійної комісії. Голова правління Бобир Володимир Анатолійович. Члени правлін-
ня: Шукалович Віктор Іванович, Білоусов Павло Олександрович. Голова Наглядо-
вої ради Михно Борис Васильович. Члени Наглядової ради Горобець Ольга 
Сергіївна, Листопад Тетяна Василівна. Голова Ревізійної комісії Васильєва Антоні-
на Володимирівна, Члени Ревізійної комісії Кравченко Раїса Михайлівна, Кудря-
шова Алла Анатоліївна. Головний бухгалтер Кравченко Раїса Михайлівна.

3.3. Інформація про засновників емітента: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Українська тендерна компанія» (код за ЄДРПОУ 34690847), Шукало-
вич Віктор Іванович.

4. Інформація про цінні папери емітента У 2010 році було зареєстровано пер-
ший випуск акцій ПАТ «Отава». Спосіб розміщення: приватне розміщення серед 
засновників. Випуск зареєстровано 23.02.2010 року, свідоцтво про реєстрацію 
випуску № 40/1/10, орган, що зареєстрував випуск — Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку. Код цінного папера — UA4000064497 , вид цінного 
папера — акції, тип цінного папера –прості , форма випуску — іменні, форма в 
існування — бездокументарна, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5000000 
штук, загальною номінальною вартістю 50000000 грн., що складає 100% у статут-
ному капіталі. Від 13.08.2010 року за рішенням Відділу біржового контролю та 
лістингу ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» акції ПАТ «Отава» переведено до Котиру-
вального списку ПФТС 2-го рівня. На зовнішніх ринках торгівля акціями ПАТ «Ота-
ва» не здійснюється. Інших видів цінних паперів емітента немає. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України: У 2012 році 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 про-
ведення: 06.04.2012 р. Порядок денний: 1. Про обрання лічильної комісії Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «Отава». 2.Про обрання секретаря Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «Отава». 3.Про затвердження висновку Ревізійної комісії 
ПАТ  «Отава» за 2011 фінансовий рік. 4. Про затвердження річного звіту та балан-
су ПАТ «Отава» за 2011 фінансовий рік. 5. Про розподілення прибутку та збитку 
ПАТ «Отава».6. Про заслуховування та затвердження звіту Наглядової ради 
ПАТ  «Отава». 7.Про заслуховування та затвердження звіту Правління ПАТ «Ота-
ва». 8. Про заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Отава».

Усі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні рішення, зокре-
ма, прибуток ПАТ «Отава», отриманий в 2011 році, направити на розвиток вироб-
ництва та створення і поповнення фондів товариства. 

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 
Показник Період — 2012 рік

Фонд оплати праці — усього (тис.грн.) 128, 945
Чисельність працівників — усього 5

8. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов'язання емітента 
Види зобов’язань Дата 

виникнен
ня

непогаше
на частина 
боргу (тис. 

грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних)

Дата 
погашення

Кредити банку, Х 305 Х Х
У тому числі: 

28.09.2012 305 24 28.09.2013
Зобов’язання за цінними 
паперами 

Х Х Х

У тому числі: 
за облігаціями 
(за кожним випуском):
За векселями (всього) Х Х Х
За фінансовими інвестиція-
ми в корпоративні права (за 
кожним видом): 

Х Х Х

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на 
зворотній основі
Інші зобов’язання Х 11 Х Х
Усього зобов’язань Х 318 Х Х

10. Інформація щодо аудиторського висновку 
10.1. Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудитор

ську перевірку емітента: Суб’єкт підприємницької діяльності — незалежний сер-
тифікований аудитор Ковальова Любов Петрівна (код 2011805441), місце про-
живання: вул. Північна, буд. 18, кв.135, м. Київ, 04214, телефон (044) 414-22-75, 
факс: (044) 414-22-75. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів № 2922, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 
30.05.2002 р. з терміном дії Свідоцтва до 21.05.2017 р. Свідоцтво про внесення до 
реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські пере-
вірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, АB 
№000097, строк дії Свідоцтва від 07.06.2012 р. до 21.05.2017р., видане НКЦПФР. 
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ: серія А №001099, видане за розпорядженням 
Держфінпослуг № 4417 від 04.08.2005 р., строк дії до 24.11.2013 р.

Договір на проведення аудиту від 01.03.2013 №01/03-13. 
10.2. Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми): 
На думку аудитора, Публічне акціонерне товариства «Отава» має повний 

комплект фінансової звітності у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, 
Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток до річної 
фінансової звітності станом на 31.12.2012 року відповідно до застосовної концеп-
туальної основи фінансової звітності та чинного законодавства про бухгалтер-
ський облік в Україні. Фінансова звітність в достатній мірі відображає інформацію 
щодо стану активів, власного капіталу, зобов’язань, руху грошових коштів, чисто-
го прибутку ПАТ «Отава». 

Фінансова звітність відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
ПАТ  «Отава» на 31.12.2012 року. Фінансовий стан ПАТ «Отава» значною мірою 
залежить від залучених коштів та платоспроможності дебіторів. 

Бухгалтерський облік ведеться Товариством у відповідності до Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-14 від 
16.07.1999 року (зі змінами та доповненнями) та інших законодавчих та норма-
тивно — правових актів з питань організації бухгалтерського обліку. 

Незалежний аудитор Л.П. Ковальова Дата видачі висновку 15 березня 
2013 року

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в 
Електронній системі комплексного розкриття інформації (ЕСКРІн) 

Дата розкриття повного тексту річної інформації в ЕСКРІН: 08.04.2013 р.
Адреса та дата опублікування річної інформації в мережі Інтернет: otava.in.ua, 

30.04.2013 р. 

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

Голова правління Бобир Володимир Анатолійович,  22.04.2013р.

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ОтАВА»
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РІЧнА ІнфОРМАцІЯ ЕМІтЕнтА за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Еко-

клін» 
1.2. Організаційно-правова форма: Акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Бульв.Чоколівський, буд.18, м. Київ, 03186
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34964189
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 220-12-34
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 №375142
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 28.12.2009
1.8. Веб-сайт емітента: ekoklin.kiev.ua
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: ekoklin.kiev.ua
10. Розмір статутного капіталу емітента: 170 000 тис. грн. 
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента (тис. грн.)

Найменування показника  Період
 Звітний  Попередній

Усього активів  251974  251970 
Основні засоби (за залишковою вартістю)  0  0
Довгострокові фінансові інвестиції  0  72000
Запаси  251735  179910
Сумарна дебіторська заборгованість  239  0
Грошові кошти та їх еквіваленти  0  2
Власний капітал  170016  170010
Статутний капітал  170000  170000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  16  10
Довгострокові зобов’язання  81958  81960
Поточні зобов’язання  12  119
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)  0,0035  0,0030
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

 0,0035  0,0030

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  17 000 000  17 000 000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

 0  0

Вартість чистих активів  170016  170010

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засно
вників

3.1. Інформація про органи управління емітента: Органами управління емітен-
та є: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія.

3.2. Інформація про посадових осіб емітента: Голова Правління — Тітаренко 
Тетяна Михайлівна, Члени Правління — Григор'єв Андрій Васильович, Кудряшова 
Алла Анатоліївна, Голова Наглядової ради — Машковська Марина Василівна, 
Члени Наглядової ради — Свириденко Євген Миколайович, Кравченко Раїса Ми-
хайлівна. Голова Ревізійної комісії — Пономаренко Тетяна Федорівна.Члени Реві-
зійної комісії: Дьомін Кирило Андрійович, Шутова Тетяна Олегівна. Головний бух-
галтер — Васильєва Антоніна Володимирівна.

3.3. Інформація про засновників емітента: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Універсал Трейд Плюс» (код за ЄДРПОУ 34614499) та Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Українська тендерна компанія» (код за ЄДРПОУ 
34690847).

4. Інформація про цінні папери емітента. У 2010 році було зареєстровано пер-
ший випуск акцій ПАТ «Екоклін». Спосіб розміщення: приватне розміщення серед 
засновників. Випуск зареєстровано 19.01.2010 року, свідоцтво про реєстрацію 
випуску № 02/1/10, орган, що зареєстрував випуск — Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку. Код цінного папера — UA4000063861, вид цінного 
папера — акції, тип цінного папера –прості, форма випуску — іменні, форма в 
існування — бездокументарна, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 17000000 
штук, загальною номінальною вартістю 170000000 грн., що складає 100% у ста-
тутному капіталі. Від 21.07.2010 року за рішенням Відділу біржового контролю та 
лістингу ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» акції ПАТ «Екоклін» переведено до Котиру-
вального списку ПФТС 2-го рівня. На зовнішніх ринках торгівля акціями ПАТ «Еко-
клін» не здійснюється. Інших видів цінних паперів емітента немає. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України: У 2012 році 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 про-
ведення: 02.04.2012 р. Порядок денний: 1. Про обрання лічильної комісії Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «Екоклін».2. Про обрання секретаря Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «Екоклін». 3. Про затвердження висновку Ревізійної комісії 
ПАТ  «Екоклін» за 2011 фінансовий рік. 4. Про затвердження річного звіту та ба-
лансу ПАТ «Екоклін» за 2011 фінансовий рік. 5. Про розподілення прибутку і збит-
ків ПАТ «Екоклін». 6. Про заслуховування та затвердження звіту Наглядової ради 

ПАТ «Екоклін». 7. Про заслуховування та затвердження звіту Правління ПАТ «Еко-
клін». 8. Про заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Еко-
клін». 9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 
ПАТ  «Екоклін». 10. Про затвердження Наглядової ради ПАТ «Екоклін» в новому 
складі строком на 3 (три) роки. 11. Про затвердження умов цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Екоклін», встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів. 

Усі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні рішення. Рішен-
ня, зокрема, прибуток ПАТ «Екоклін», отриманий в 2011 році, направити на роз-
виток виробництва та створення і поповнення фондів Товариства. 

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 
Показник Період — 2012 рік

Фонд оплати праці — усього (тис.грн.) 80,71
Чисельність працівників — усього 5

8. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

9. Інформація про зобов'язання емітента 
Види зобов’язань Дата 

виникнен
ня

непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн.)

Відсоток за 
користуван
ня коштами 

(відсоток 
річних)

Дата 
погашен

ня

Кредити банку, Х Х Х
у тому числі: 
Зобов’язання за цінними паперами Х Х Х
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним 
випуском):
За векселями (всього) Х 81949 Х Х
За фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

х Х Х

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній 
основі
Інші зобов’язання Х 9 Х Х
Усього зобов’язань Х 81958 Х Х

10. Інформація щодо аудиторського висновку 
10.1. Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудитор

ську перевірку емітента: Суб’єкт підприємницької діяльності — незалежний сер-
тифікований аудитор Ковальова Любов Петрівна (код 2011805441), місце про-
живання: вул. Північна, буд. 18, кв.135, м. Київ, 04214, телефон (044) 414-22-75, 
факс: (044) 414-22-75. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів № 2922, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 
30.05.2002 р. з терміном дії Свідоцтва до 21.05.2017 р. Свідоцтво про внесення до 
реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські пере-
вірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, АB 
№000097, строк дії Свідоцтва від 07.06.2012 р. до 21.05.2017р., видане НКЦПФР. 
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ: серія А №001099, видане за розпорядженням 
Держфінпослуг № 4417 від 04.08.2005 р., строк дії до 24.11.2013 р.

Договір на проведення аудиту від 25.03.2013р. № 25/03-13. 
10.2. Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми): На думку аудитора, 

Публічне акціонерне товариства «Екоклін» має повний комплект фінансової звіт-
ності, складеної в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуаль-
ної основи фінансової звітності станом на 31.12.2012 року. Фінансова звітність 
відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «Екоклін» на 
31.12.2012  року. Фінансовий стан Товариства значною мірою залежить від залу-
чених коштів та платоспроможності дебіторів. Фінансова звітність Товариства в 
достатній мірі розкриває інформацію щодо стану активів Товариства, власного 
капіталу, зобов’язань, руху грошових коштів, обсягу чистого прибутку. 

Незалежний аудитор Л.П. Ковальова. Дата видачі висновку 05 квітня 
2013 року

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в 
Електронній системі комплексного розкриття інформації (ЕСКРІн) 

Дата розкриття повного тексту річної інформації в ЕСКРІН: 11.04.2013 р.
Адреса та дата опублікування річної інформації в мережі Інтернет: ekoklin.kiev.

ua, 30.04.2013 р. 

12. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації 
Голова правління тітаренко тетяна Михайлівна,  22.04.2013р.

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ЕКОКЛІн»
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ 

САНIТАРНО-ТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД» 
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: вул. Сім’ї Сосніних, буд. 7, м. Київ, 03680, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01412450
1.5. Міжміський код та телефон: 044 407 62 80
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААВ № 447475
1.7. Дата державної реєстрації: 12.01.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://kstz.zvitat.com.ua/
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента — підприємства 

(тис. грн.)
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 9283 2012
Основні засоби (за залишковою вартістю) 825 1165
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7084 516
Сумарна дебіторська заборгованість 1284 209
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 15
Власний капітал -5797 -2297
Статутний капітал 14 14
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7863 -4363
Довгострокові зобов’язання 5415 853
Поточні зобов’язання 9592 3403
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 12,12 7,55
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 12,12 7,55
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 288390 288390
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду

0 0

Вартість чистих активів -5795 -2297

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента:
Загальні збори акціонерів — Вищий орган Товариства; Наглядова рада — орган,що пред-

ставляє інтереси акціонерів Товариства; Генеральний директор — одноособовий виконавчий 
орган; Ревізійна комісія — контролюючий орган, який здійснює контроль за фінансово-
господарською діяльністю Генерального директора.

Інформація про посадових осіб емітента:
Генеральний директор — Лопотько Владислав Олексійович; паспорт: ТТ, № 156481, 

06.12.2012, Деснянський РВ ГУДМС України у м. Києві; 1956 року народження. 
Наглядова рада: Голова Наглядової ради — ТОВ «СЕК’ЮРІТІЗ ІНВЕСТ»; код за ЄДРПОУ 

37954535. 
Член Наглядової ради — ПАТ «КОННЕКТ»; код за ЄДРПОУ 37500471. 
Член Наглядової ради — Пальміра Фінанс ЛТД. (Palmira Finance Ltd.). Беліз; 
Ревізійна комісія: Голова Ревізійної комісії — Бодарацька Алла Миколаївна; паспорт: СН, 

№ 043945, 23.01.1996, Шевченківське РУ ГУ МВС України у м. Києві; 1973 року народження. 
Член Ревізійної комісії — Євстіфєєв Юрій Валерійович; паспорт: СО, № 112552, 

22.04.1999, Дніпровське РУГУ МВС України в місті Києві; 1983 року народження. 
Член Ревізійної комісії — Ашевська Олена Олегівна; паспорт: СН, № 014134, 07.07.1995, 

Ленінградське РУ ГУ МВС України у м. Києві; 1970 року народження. 
Інформація про засновників емітента та кількість і вартість акцій.
Юридичні особи:
Акціонерна компанія «Фінокстрейд АГ»/ FINOXTRADE AG ), місцезнаходження: 50 Стріт, 

Глоубал Плаза Тауер, 19 поверх, офіс H, Панама, д/н, , Панама, д/н. Засновнику належить 
11,9% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ПАТ «КОННЕКТ» (код за ЄДРПОУ 37500471), місцезнаходження: Володира Сосюри, буди-
нок 6, кімн. 303/2, м. Київ, Дніпровський, Київська, Україна, 02090. Засновнику належить 
49,01% від загальної кількості акцій.

ТОВ «СЕК’ЮРІТІЗ ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 37954535), місцезнаходження: Басейна, буди-
нок 9, кімн.3, м. Київ, Печерський, м. Київ, Україна, 01004. Засновнику належить 10,5% від 
загальної кількості акцій.

ПАЛЬМІРА ФІНАНС ЛТД (PALMIRA FINANCE LTD), місцезнаходження: Корнер Айре та Хат-
сон Стріт, Блейк Білдінг, 102, Беліз Сіті, Беліз. Засновнику належить 10,49% від загальної 
кількості акцій.

фізичні особи: розірвано.
1227 особи. Засновникам належить 18,06985% від загальної кількості акцій.
4. Інформація про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій: 
Випуск зареєстровано 11.02.2011 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 

71/10/1/11, код цінного папера — UA4000148084, тип цінного папера — Акція проста бездо-
кументарна іменна, номінальною вартістю 0,05 грн. у кількості 288309 штук, загальною номі-
нальною вартістю 14415,45 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Торгівля цінними 
паперами емітента не здійснюється ні на внутрішніх, ні на зовнішні ринках. Цінні папери емі-
тента не перебувають у лістингу/делістингу на фондових біржах. Додаткової емісії не прово-
дилось.

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

Найменування реєстратора — Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанiя 
«Базис-реєстр» (код за ЄДРПОУ — 24572971). У звiтному перiодi емітент припинив користу-
ватися послугами ТОВ «Компанія «Базис-Реєстр» у зв’язку з переведення акцій у бездоку-
ментарну форму існування, тобто, Договір 7р-97/11р-2002 від 2002 р. 01.03.2002 про ведення 
реєстру власників іменних цінних паперів розірвано. Натомість, укладено Договір про об-
слуговування емісії цінних паперів № Е 591/12 від 31.10.2012 р. з ПрАТ «ВДЦП» (код за  

ЄДРПОУ — 35917889) та Договір № Е 79 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам 
іменних цінних паперів ПАТ «КСТЗ» від 31.10.2012 з ТОВ «ФК «ФАВОРИТ» (код за ЄДРПОУ  — 
23730178).

6. Інформація про загальні збори
У звітному періоді проводились Загальні Збори акціонерів: 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 15.08.2012 року. Кворум зборів: 

73,0476676066 % до загальної кількості голосів. Збори відбулися.
Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 10.09.2012 року. Кворум зборів: 

83,51% до загальної кількості голосів. Збори відбулися. 
7. Інформація про дивіденди 
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплату дивідендів не 

приймалось, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емі

тента: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮВМ-аудит» (код за ЄДРПОУ — 20587317). 
Місцезнаходження: Бажана, 34, кв. 24, Київ, 02140. Аудитор має ліцензію на надання аудитор-
ський послуг № 2488, що видана: Аудиторська палата України 26.01.2001 року. Контактний 
телефон: 044 574 50 28.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
На підставі проведеної перевірки фінансової звітності Публічного акціонерного товари-

ства «Київський санiтарно-технiчний завод», Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01412450, Юри-
дична адреса: м. Київ, Сiм’ї Соснiних, 7, можна зробити наступні заключення:

У 2012 році ПАТ складає попередню фінансову звітність по МСФО. Це означає, що звіт-
ність ПАТ в 2012 році складається на основі МСФЗ. Однак, ця звітність не вважається повністю 
відповідною МСФЗ, так як вона відповідає не всім вимогам міжнародних стандартів, так як не 
містить порівняльну інформацію за порівняльний період, дані, представлені у фінансовій звіт-
ності, відповідають сальдо і оборотам в регістрах бухгалтерського обліку. Крім того, відповід-
но до спільного п.6 листа НБУ, Мінфіну та Держстату від 01.12.2011 р. №12-208/1757-14830, 
№31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702, ПАТ обирає датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р. 
та подає балансові звіти лише на 01.01.2012р. та 31.12.2012р., а порівняльна інформація про 
прибутки та збитки за 2011р. не наводилася, хоча це й суперечить п.21 та п.22 МСФЗ 1.

Привертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються 
Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо 
зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi. Ми не маємо змоги 
передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати 
дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.

Умовно — позитивна думка. На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що мо-
гли б бути потрібними, про які йдеться в попередньому параграфі, та якщо б ми були в змозі 
підтвердити кількість основних засобів, фінансова звітність Публічного акціонерного товари-
ства «Київський санiтарно-технiчний завод» справедливо та достовірно відображає інформа-
цію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності і в усіх суттєвих ас-
пектах підготовлена та відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та 
прийнятої Облікової політики і реально та точно відображає його фінансовий стан на 31 груд-
ня 2012 року по результатах операцій з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року і дозволяє 
підтвердити правильність та адекватність формування власного капіталу, його структури, 
призначення та його 100% сплати за рахунок внесків акціонерів. 

Фінансова звітність у всіх істотних аспектах складено на підставі даних бухгалтерського 
обліку. 

При складанні Фінансової звітності були дотримані принципи послідовності і безперерв-
ності діяльності; 

У всіх істотних аспектах складена на підставі даних бухгалтерського обліку. 
Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацій 

щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств», затверджених рішенням 
ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004 р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 
31.12.2012 р. менша від статутного капіталу Товариства і складають «-»5797,0тис. грн. та 
більша від нормативного. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України не 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 
складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проте, Проведені аудиторські проце-
дури не дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Това-
риства. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi 
та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства.

Відповідає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського об-
ліку і складання фінансової звітності в Україні, а також Статуту Товариства. Проведений ана-
ліз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що ви-
щевказаний досягнутий рівень показників не забезпечує Товариству платоспроможність та 
фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб’єкта госпо-
дарювання. Товариство здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу на 100%. 
За результатами діяльності Товариство отримало збиток в розмірі –3501,0тис.грн. Ризик по-
яви фінансових труднощів у майбутньому зростають за рахунок зростання поточних 
зобов’язань протягом звітного періоду та непокритих збитків.

При складанні Фінансової звітності були дотримані принципи послідовності і безперерв-
ності діяльності; 

У всіх істотних аспектах складена на підставі даних бухгалтерського обліку. 
Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi Загаль-

ними зборами акцiонерiв. 
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 

22.04.2013р. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет http://kstz.zvitat.com.ua/ 
22.04.2013р.

10. Підпис
Генеральний директор В.О. Лопотько підтверджує достовірність наведеної інформації та 

визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 05.04.2013р.

ПУБЛІЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «КиЇВСЬКий САнIтАРнОтЕХнIЧний ЗАВОД»



№79, 24 квітня 2013 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ПУБЛІЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ЗАВОД «АРтЕММАш»

Річна інформація емітента за 2012 р.
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента — Публічне акцiонерне товариство «Завод «Артем-

маш»; Організаційно-правова форма — акцiонерне товариство; Місцезнаходження 
емітента — 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента — 14316190; Міжміський код та телефон — (044) 486-79-42; Серія і номер 
свідоцтва про державну реєстрацію емітента — ААБ №788133; Дата державної реє-
страції — 15.06.94р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації — http://artemmash.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 16439 19084
Основні засоби (за залишковою вартістю) 416 494
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 14647 15521
Сумарна дебіторська заборгованість 1375 2814
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 255
Власний капітал 3659 3548
Статутний капітал 378 378
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3186 3075
Довгострокові зобов’язання -- --
Поточні зобов’язання 12380 15136
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.00054 0.04497
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 

-0.00054 0.04497

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1512000 1512000
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- --

у відсотках від статутного 
капіталу 

-- --

Вартість чистих активів 3659 3548

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.; Голова правління — Поліняка В.І.; Члени прав-
ління — Баландюк М.В., Царська В.В.; Голова ревізійної комісії — Кращенко О.В. За-
сновник — Мiнiстерство промислової політики України.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї iменнi простi. Кiлькiсть — 1512000 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
Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента не вiдбувалося.
6. Інформація про загальні збори
Річні загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28.02.12р.
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. 

24192.00 0.00 22680.00 0.00

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн. 

0.016 0.00 0.015 0.00

Сума виплачених дивідендів, 
грн. 

0.00 0.00 22680.00 0.00

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

17.06.2013 15.06.2012

Дата виплати дивідендів 25.06.2013 25.06.2012
Опис Дивiденди виплачуються шляхом перерахування на 

розрахунковi рахунки акцiонерiв та через касу товариства.

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 «Завод «Артеммаш» за 2012р. Аудиторську 
перевірку здійснено ТОВ «Аудиторська фірма «Бухгалтерський стандарт» (код за 
 ЄДРПОУ 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 сторінці 
http://artemmash.kiev.ua — 22.04.13р.

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

нає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Поліняка В.І.,  22.04.13р.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ЄМIЛЬЧинСЬКЕ АВтОПIДПРиЄМСтВО 11852»

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Ємiльчинське автопiдприємство 11852»

1.2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента 11201 Житомирська область Ємiльчинський 

район смт. Ємiльчине вул. Жовтня, буд. 112
1.4. Код за ЄДРПОУ емітента 20402551
1.5. Міжміський код та телефон 04149
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААБ № 891079
1.7. Дата державної реєстрації: 18.07.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://atp11852.emit.in.ua

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  362.6  352.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)  152.8  213.0
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 59.2 21.4
Сумарна дебіторська заборгованість 107.7 99.2
Грошові кошти та їх еквіваленти 42.9 18.4
Власний капітал 162.5 205.4
Статутний капітал 60.2 60.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -106.7 -45.2
Довгострокові зобов’язання -- --
Поточні зобов’язання  200.1  128.1
Чистий прибуток (збиток)  -61.5  61.1
Вартість чистих активів  162.5  205.4

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засно-
вників: Органи управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та 
Правлiння товариства. Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства здiйснює Ревiзiйна комiсiя. Посадові особи емітента: Голова правлiння Са-
пачук Петро Миколайович, Головний бухгалтер (Член правління) Дмитренко Iнна 
Василiвна, Член правлiння Кот Вiктор Андрiйович, Голова Наглядової ради 
Вiтковський Володимир Дмитрович, Член Наглядової ради Левков Петро Павло-
вич, Член Наглядової ради Кот Юлiя Семенiвна, Голова Ревiзiйної комiсiї Кот 
Iрина Вiкторiвна, Член Ревiзiйної комiсiї Омельченко Наталiя Василiвна, Член 
Ревiзiйної комiсiї Сапачук Микола Петрович. Засновником Товариства є держава 
в особі РВ ФДМУ по Житомирськiй області. Частка в статутному капiталi 0.0%. 
4. Інформація про цінні папери емітента: Акції прості іменні. Форма існування-
бездокументарна. Кількість цінних паперів- 240800 шт. Номінальна вартість цін-
ного папера: 0,25 грн. Станом на 31.12.2012 року всі акції розміщено між 27 фі-
зичними особами, яким належить 100% акцій. Акцiї Товариства на органiзованих 
ринках цiнних паперах не обертаються, до лiстингу фондової бiржи не входять. 
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України: в звiтному роцi Емiтент не змiнював 
особу, яка веда облiк прав власностi на цiннi папери Емiтента. 6. Інформація про 
загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 20.04.2012р. Поза-
чергові збори в звітному році не скликались та не проводились. 7. Інформація 
про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення про ви-
плату дивідендів не приймалось. 8. Інформація щодо аудиторського висновку: 
Інформація про аудитора: ПП «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ЕКАУНТ», Код ЄДРПОУ 
31133478. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, 
видане Аудиторською палатою України за № 2429, рiшення АПУ № 98 вiд 
26.01.01р., дiя свiдоцтва продовжена за рiшенням АПУ №224/3 вiд 23.12.2010 року 
до 23 грудня 2015 року. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, 
видане за рiшенням АПУ вiд 31.01.2013 року № 264/4. Загальний висновок ауди-
тора: Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національ-
них положень (стандартів) бухгалтерського обліку та надає достовірну та спра-
ведливу інформацію про фінансовий стан підприємства, фінансові результати і 
рух грошових коштів за 2012 рік. Висновок в частині формування фінансової 
звітності носить умовно-позитивний характер. У своїй роботі аудитор викорис-
товував принцип вибіркової перевірки. Фінансовий стан підприємства не стійкий 
та має тенденцію до погіршення, деякі показники не відповідають нормативним 
вимогам, інвестиційна привабливість підприємства залишається на низькому 
рівні та не має тенденції до поліпшення, діяльність підприємства протягом звіт-
ного періоду (2012 р.) є збитковою. 9. Повний текст річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії розкрито 22.04.2013р. та оприлюд-
нено 23.04.2013р. на офіційному веб-сайті http://atp11852.emit.in.ua в мережі 
інтернет. 10. Голова правлiння Сапачук Петро Миколайович підтверджує досто-
вірність наведеної інформації та визнає, що він несе відповідальність згідно з 
законодавством. 23.04.2013р.



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 24 квітня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

192

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Вишгородсiльрибгосп»
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне підприємство 
1.3. Місцезнаходження емітента: 07300, Київська, м. Вишгород, вул. Київська, 10
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00476961
1.5. Міжміський код та телефон: /04596/ 5-46-02
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00 №096451
1.7. Дата державної реєстрації: 26.01.1999
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 00476961.infosite.com.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб'єкта малого підприємни

цтва (тис. грн.)
Звітний період Попередній період

Усього активів 2149,00 2219,00
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1720,40 1864,40
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 203,80 206,80
Сумарна дебіторська заборгованість 158,90 66,70
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,10 12,40
Власний капітал 1718,40 1773,70
Статутний капітал 489,10 489,10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -62,40 -59,50
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00
Поточні зобов’язання 430,60 445,30
Чистий прибуток (збиток) -2,90 -221,00
Вартість чистих активів 1718,40 1773,70

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: Загальні збори, Спостережна рада, Правління, Ревізійна комісія.
Посадові особи: Голова правлiння Малиш Григорiй Григорович. Члени правлiння — За-

ровський Вiталiй Iванович, Покатило Вiктор Вiкторович. Голова Ревiзiйної комiсiї Малиш Оле-
на Анатолiївна. Голова Спостережної ради Покатило Олег Вiкторович. Член Спостережної 
ради Черкащенко Сергiй Миколайович. Головний бухгалтер — Член Ревiзiйної комiсiї Людви-
ченко Нiна Федорiвна. Член Ревiзiйної комiсiї Асаулюк Любов Петрiвна. 

Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства: Голова правлiння. Ма-
лиш Григорiй Григорович. Кількість акцій: 405225. У відсотках: 20,706523. Член правлiння. 
Заровський Вiталiй Iванович. Кількість акцій: 26. У відсотках: 0,001329. Член правлiння. По-
катило Вiктор Вiкторович. Кількість акцій: 391331. У відсотках: 19,996556. Голова Ревiзiйної 
комiсiї. Малиш Олена Анатолiївна. Кількість акцій: 150. У відсотках: 0,007665. Голова Спо-
стережної ради. Покатило Олег Вiкторович. Кількість акцій: 386365. У відсотках: 19,742799. 
Член Спостережної ради. Черкащенко Сергiй Миколайович. Кількість акцій: 0. Головний бух-
галтер — Член Ревiзiйної комiсiї. Людвиченко Нiна Федорiвна. Кількість акцій: 0. Член 
Ревiзiйної комiсiї. Асаулюк Любов Петрiвна. Кількість акцій: 0. 

Засновники емітента: Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Київський областi. 
Код за ЄДРПОУ: 19028107. Місцезнаходження: 01196, м. Київ, пл. Лесi Українки, 1. 0,0%. 

4. Інформація про цінні папери емітента: Акції. Дата реєстрації випуску: 31.05.2011. Но-
мер свідоцтва про реєстрацію випуску: 223/10/1/11. Найменування органу, що зареєстрував 
випуск: ТУ ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi. Міжнародний ідентифікаційний номер: 
UA 4000125025. Тип цінного папера: Акція проста бездокументарна іменна. Форма існування 
та форма випуску: Бездокументарні іменні, на пред''явника. Номінальна вартість (грн.): 0,25. 
Кількість акцій (штук): 1956992. Загальна номінальна вартість (грн.): 489248,00. Частка у 
статутному капіталі (у відсотках): 100. Iншi цiннi папери не випускались. Цiннi папери емiтента 
на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперими, не обер-
таються. Заяви для допуску на бiржi не подавались. До лiстингу цiннi папери не включа-
лись. 

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

6. Інформація про загальні збори: Інформація розділу заповнюється тільки акціонерними 
товариствами.

7. Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку:Основні відомості про аудиторську фірму: 

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Приватна Ауди-
торська фірма «МВ ГРУПП» Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та при-
ватно практикуючих аудиторів Аудиторської палати України №1939 від 26.01.2001р., Свідо-
цтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів №309 від 25.03.2009р. Пе-
ревірка 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 №329/02-13 від 28.01.2013р. та «Вимог до 
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів 
облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. №1360.Міс-
цезнаходження юридичної особи: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 100/2. Телефон (факс) 
юридичної особи: 206-10-20. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту. 
Договір №329/02-13 від 18.02.2013р. Термін проведення аудиту з 18.02.2013р. по 
29.03.2013р.

Таким чином, відповідно до Міжнародного стандарту №700 «Аудиторський висновок про 
фінансову звітність» та Міжнародного стандарту №705 «Модифікації думки у звіті незалеж-
ного аудитора» та принципів бухгалтерського обліку, за винятком впливу питання, описаного 
у параграфі «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 2 149,0 тис.грн. 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення: Дата розміщення Інформа-
ції в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2013р.

10. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правлiння, Малиш Григорiй Григорович,  19.04.2013р.

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ВишГОРОДСIЛЬРиБГОСП»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.1. Повне найменування емітента: 

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ВЗУттЯ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01554611
1.4. Місцезнаходження емітента: вул. Орлова, 2, м. Рівне, 33023, Україна
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0362) 63-59-30
1.6. Електронна поштова адреса емітента: nazarchuk_rogovska@cis.rv.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.patvzyttja.at.ua
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
Рішення про звільнення та призначення даних посадових осіб прийнято та виконано на 

Загальних зборах акціонерв від 22.04.2013 р. (протокол №1).
Посадова особа Рудик Валентина Іванівна (Паспорт: серія СР № 220565 виданий 

28.05.1997 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл.), яка займала посаду Член 
Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,893%. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: 15 р. Замість звільненої посадової особи призначено 
іншу посадову особу.

Посадова особа Казмірчук Ігор Сергійович (Паспорт: серія СР № 400085 виданий 
22.04.1998 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл.), яка займала посаду Голова 
Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 3,6697%. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 3 р. Замість звільненої посадової особи призна-
чено іншу посадову особу.

Посадова особа Протасевич Світлана Миколаївна (Паспорт: серія СР № 435293 виданий 
13.07.1998 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл.), яка займала посаду Член 
Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,7523%. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 3 р. Замість звільненої посадової особи призна-
чено іншу посадову особу.

Посадова особа Кознов Віктор Миколайович (Паспорт: серія СР № 291035 виданий 

12.11.1997 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл.), яка займала посаду Член 
Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5,1988%. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 3 р. Замість звільненої особи призначено іншу 
посадову особу.

Посадова особа Рудик Валентина Іванівна (Паспорт: серія СР № 220565 виданий 
28.05.1997 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл.), призначена на посаду Член 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,893%. Строк, на який при-
значено особу: 3 р. Посадова особа протягом своєї діяльності займала посаду Члена правлін-
ня ПрАТ «Взуття» та займає посаду завідуючим магазином в ПрАТ «Взуття». Володіє 32 шт. 
простими іменними акціями емітента, що становить 4,893% статутного капіталу товариства.

Посадова особа Казмірчук Ігор Сергійович (Паспорт: серія СР № 400085 виданий 
22.04.1998 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл.), призначена на посаду Член 
Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 3,6697%. Строк, на який призна-
чено особу: 3 р. Протягом своєї діяльності дана посадова особа займала посаду Голови Реві-
зійної комісії в ПрАТ «Взуття» та працює в ПрАТ «Взуття» продавцем. Володіє 24 шт. простих 
іменних акцій емітента, що становить 3,67% статутного капіталу товариства.

Посадова особа Протасевич Світлана Миколаївна (Паспорт: серія СР № 435293 виданий 
13.07.1998 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл.), призначена на посаду Голо-
ва Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,7523%. Строк, на який 
призначено особу: 3 р. Протягом своєї діяльності дана посадова особа обіймала посаду Члена 
ревізійної комісії в ПрАТ «Взуття» та працює продавцем в ПрАТ «Взуття». Володіє 18 шт. про-
стими іменними акціями емітента, що становить 2,752% статутного капіталу товариства.

Посадова особа Бірук Людмила Іванівна (Паспорт: серія СР № 649577 виданий 
05.01.2000  р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл.), призначена на посаду Член 
Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 3,8226%. Строк, на який 
призначено особу: 3 р. Дана посадова особа обирається вперше працює в ПрАТ «Взуття» 
продавцем ІІ  категорії. Володіє 25 шт. простих іменних акцій емітента, що становить 3,823 % 
статутного капіталу товариства.

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадові особи не мають.
Голова правління ПрАт «Взуття»  Роговська Олена Парфенівна

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Білоруський авто-

мобільний дім»
1.2. Організаційно-правова форма: Акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Щорса, 29, місто Київ, 01133
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32825717
1.5. Міжміський код та телефон: 044 496 00 53
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00 №029538
1.7. Дата державної реєстрації: 20.01.2004
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://bad.zvitat.com.ua/
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб'єкта малого підприємни

цтва (тис. грн.)
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 6670,6 35114,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4,1 4,1
Довгострокові фінансові інвестиції 34,9 34,9
Запаси 19,1 19,1
Сумарна дебіторська заборгованість 6609,2 6607,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 1,3
Власний капітал 253,1
Статутний капітал 256,3 256,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2,8 -3,2
Довгострокові зобов’язання 34254,9 34254,9
Поточні зобов’язання 604,6 606,8
Чистий прибуток (збиток) -1,0 0
Вартість чистих активів -28188,9 221,3

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента Змін у складі посадових осіб протягом звіт-

ного року не відбувалося.
Голова Правління — Золотий Євген Леонідович; 1972 року народження до 18.12.2012 р.; 

Оленіч Ірина Федорівна з 19.12.2012 по теперішній час.
Голова Спостережної ради — Оленіч Ірина Федорівна; 1976 року народження до 

18.12.2012 р., з 19.12.2012 р. діяльність спостережної ради припинено.
Член Спостережної ради — Гурняк Надія Миколаївна; 1937 року народження до 

18.12.2012 р., з 19.12.2012 р. діяльність спостережної ради припинено. 
Член Спостережної ради — Головкова Ірина Вікторівна; 1976 року народження до 

18.12.2012 р., з 19.12.2012 р. діяльність спостережної ради припинено. 
Ревізор акціонерного товариства — Бурхан Олександр Миколайович; 1977 року наро-

дження до 18.12.2012 р., з 19.12.2012 р. Оленіч Вадим Вікторович. 
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз

міру часток, паїв) Юридичних осіб-учасників емітента не має. Фізичні особи:
Гурняк Надія Миколаївна; володіє 0,00039% від загальної кількості акцій.
Оленіч Вадим Вікторович; володіє 99,9% від загальної кількості акцій.
Оленіч Ірина Федорівна; володіє 0,09961% від загальної кількості акцій.
4. Інформація про цінні папери емітента
Випуск акцій зареєстровано 23.07.2004 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску — 

206/10/1/2004, видане Центральним територіальним департаментом НКЦПФР, код цінного 
папера — UA1024971004, тип цінного папера — Акції Іменні прості, форма існування — без-

документарна, форма випуску — акції іменні прості бездокументарні, номінальною вартістю 
0,25 грн. у кількості 1025000 штук, загальною номінальною вартістю 256250 грн., що складає 
100% у статутному капіталі. Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в 
органiзованих внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв 
емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Рiшення про додаткову емiсiю протя-
гом звiтного року не приймалося. 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України. В зв’язку з дематеріалізацією змінено особу, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі. Реєстр власників цінних па-
перів Товариства веде ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді» (ЄДРПОУ — 30784585), Народного опол-
чення, 1, Київ, 03151. Реєстратор має ліцензію на цей вид діяльності АВ №483472, що видана: 
ДКЦПФР 24.09.2009 року. Контактний телефон: 044 490 51 83, факс: 490 51 83. 

6. Інформація про загальні збори. Протягом звітного періоду проводилися чергові збори 
18.12.2012 року. Загальні збори відбулися, оскільки для участі в них зареєструвалися акціо-
нери, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій.

7. Інформація про дивіденди. За результатами діяльності товариства протягом звітного та 
попереднього років рішення про виплату дивідендів не приймалось.

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

тента: ТОВ «ЮВМ-аудит» (код за ЄДРПОУ — 20587317). адреса: Бажана, 34, кв. 24, м. Київ, 
02140.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Аудитором аудиторської фірми «ЮВМ — аудит» проведено перевірку фінансових звітів 

Приватного акціонерного товариства «Білоруський автомобільний дім » (надалі «Товари-
ство») за даними обліку за період з 01 січня 2012р. по 31 грудня 2012р. Концептуальною 
основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандар-
ти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Фінансова звітність складена з дотриманням вимог ЗУ «Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.99р. та прийнятій обліковій політиці Товари-
ства і, в цілому, достовірно відображає фактичний стан Товариства на 31грудня 2012р.

Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних основних засобів Товариства станом 
на 31грудня 2012року, оскільки ця дата передувала даті укладання договору на проведення 
аудиторської перевірки. Товариством в повному обсязі сформовано статутний капітал. Вар-
тість чистих активів Товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо 
визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств», затверджених рішенням 
ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 
31.12.2012р. менша від статутного капіталу Товариства і складають -28188,9 тис.грн. Вимоги 
п.3 ст.155 Цивільного кодексу України недотримуються.

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

20.04.2013
(дата)

Річна інформація 
розміщена на сторінці (за 
наявності)

http://bad.zvitat.com.ua/ в мережі 
Інтернет

22.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

10. Підпис
Голова правління Оленіч Ірина федорівна підтверджує достовірність наведеної інформа-

ції та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 20.04.2013р.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «БІЛОРУСЬКий АВтОМОБІЛЬний ДІМ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КОМЕРцІйний БАнК «ПРЕМІУМ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35264721
1.4. Місцезнаходження емітента: 01014, місто Київ, вулиця Бастіонна, будинок 1/36
1.5. Міжміський код, телефон та факс: Телефон (044) 390-54-28, Факс (044) 390-54-29
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@bank-premium.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://bank-premium.сom.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
18 квітня 2013 року Спостережна рада ПАТ «КБ «Преміум» (Протокол засідання Спосте-

режної ради №07 від 18.04.2013 року) прийняла рішення щодо призначення на посаду Голови 
Правління ПАТ «КБ «Преміум» Первака Леоніда Миколайовича із заступленням його на по-
саду після надання письмової згоди на це Національним банком України. Паспортні дані Пер-
вака Леоніда Миколайовича: паспорт серія ЕО 374502 виданий Заводським РВ ММУУМВС 
України в Миколаївській області 18.09.1997р. Частки у статутному капіталі ПАТ «КБ «Премі-
ум» не має. Зміни у персональному складі посадових осіб ПАТ «КБ «Преміум» спричинені 

рішенням Спостережної ради ПАТ «КБ «Преміум». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа призна-

чається на посаду безстроково. 
Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: Заступник головного бухгалтера по 

фінансам та контролю, заступник начальника фінансового відділу управління порту, еконо-
міст 2 категорії фінансової групи централізованої бухгалтерії Миколаївського морського 
флоту, старший бухгалтер Виробничо-транспортного кооперативу «Белая Черепаха», голо-
вний бухгалтер Судоходної компанії «НІЕСКО», Генеральний директор Виробночо-комерційної 
фірми «Оксамит України», Директор Дочірнього підприємства «Фрозен-Фудс», Директор 
Миколаївського філіалу АКБ «Правекс-Банк», Директор Одеського філіалу АКБ «Правекс-
Банк», Директор Миколаївського філіалу АКИБ «Укрсиббанк», Заступник Голови Правління 
по розвитку філіальної мережі АКБ «Форум», Перший Заступник Голови Правління АКБ «Ін-
терконтинентбанк», Заступник Голови Правління ТОВ «Фінанси та кредит», Заступник Голови 
Правління з корпоративного та індивідуального бізнесу, заступник Голови Правління з корпо-
ративного бізнесу АТ «Златобанк», Голова Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК». Призначена поса-
дова особа акціями ПАТ «КБ «Преміум» не володіє.

3. Підпис
Достовірність інформації, що міститься у повідомленні, підтверджую та визнаю, що несу 

відповідальність згідно з законодавством.
т.в.о. Голови Правління ПАт «КБ «ПРЕМІУМ» О.М. Ковтун,  22 квітня 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 акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Гарант-Система»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 31725819
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну 
інформацію

www.garant-sistema.com.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «СтРАХОВА КОМПАнІЯ «ГАРАнтСиСтЕМА»
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Річна інформація емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРАт «БАЛтСЬКА ПЕРЕСУВнА 
МЕХАнIЗОВАнА КОЛОнА № 16»

1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акцiонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 66100 Одеська обл., м. Балта, вул. Железняка, 7-А
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20968471
1.5. Міжміський код та телефон: (04866) 2-14-52
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія ААБ №653823
1.7. Дата державної реєстрації: 22.08.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.20968471.smida.gov.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  259.4  281.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)  116.0  128.0
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  56.7  57.5
Сумарна дебіторська заборгованість  61.7  62.0
Грошові кошти та їх еквіваленти  25.0  33.7
Власний капітал  233.8  226.5
Статутний капітал  42.0  42.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  17.8  10.5
Довгострокові зобов’язання  --  -- 
Поточні зобов’язання  25.6  54.7
Чистий прибуток (збиток)  7.3  -38.7
Вартість чистих активів  233.8  226.5

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
Голова правлiння Кириляк Микола Семенович; Головний бухгалтер Iльченко Олена 

Володимирiвна; Члени правлiння: Ковальчук Василь Петрович; Голова спостережної ради 
Осадчий Василь Лiкандрович; Члени спостережної ради: Богданова Людмила Єгорiвна, Явор-
ський Микола Вiкторович; Голова ревiзiйної комiсiї Янiкова Надiя Назибiвна.

Інформація про засновників емітента
Колектив державного пiдприємства Балтської пересувної механiзованої колони № 16
4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї простi iменi. Форма випуску — бездокументарна. Свiдоцтво № 59/15/1/10 вiд 

25.10.2010р. видано ОТУ НКЦПФР. Кiлькiсть акцiй 167 442 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». ВАТ «Нацiональний депозитарiй України». ТОВ «РЕГРАН»
6. Інформація про загальні збори
Дата проведення загальних зборiв 30 квiтня 2012 року. Кворум 67 %. Порядок денний:
1.Затвердження регламенту зборiв,процедурних питань,вибори голови та секретаря 

зборiв. 2.Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово -господарської дiяльностi товариства за 

2011 рiк. 3.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк. 4.Затвердження рiчної 
фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк. 5.Затвердження порядку розподiлу прибутку 
(покриття збиткiв) товариства за 2011 рiк. 6.Вiдчуження основних засобiв. 

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 «Балтська пересувна механiзована колона 

№16», 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 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 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 вислов-
лення 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 
«Балтська пересувна механiзована колона №16» 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 загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

розкрито 10.04.2013.
10. Підпис
Голова правлiння Кириляк Микола Семенович підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Рівненський 

науково-дослідний інститут технології машинобудування»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04605958
1.4. Місцезнаходження емітента: 33018, м. Рівне, вул. Д. Галицького, 16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0362) 23-02-27, (0362) 23-34-11
1.6. Електронна поштова адреса емітента: rnditm@citynet.rv.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.rivne-nditm.pat.ua
1.8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
Рішення про звільнення та призначення посадових осіб прийнято на Загальних зборах 

акціонерів від 19.04.2013 р. (Протокол №19) Посадова особа Музичко Галина Василівна (Пас-
порт: серія СР № 726366 виданий 23.06.2000 р. Рівненським МВ УМВС України), яка займала 
посаду Член Ревізійної комісії, в.о. Головного бухгалтера, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,28%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
15 років. Дана посадова особа переведена на посаду Головного бухгалтера, а на посаду члена 

Ревізійної комісії призначено іншу посадову особу.
Посадова особа Пивоварчук Левко Володимирович (Паспорт: серія СР номер 889947 ви-

даний 01.02.2002 р. Рівненським МВ УМВС України), яка займала посаду Член Ревізійної ко-
місії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,11%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
15 років. Замість звільненої особи призначено іншу посадову особу.

Посадова особа Велігурська Оксана Григорівна (Паспорт: серія СР номер 781114 виданий 
10.11.2000 р. Рівненським МВ УМВС України), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,11%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 3 роки. Посадова особа обі-
ймала та обіймає посаду економіста ПАТ «Рівне НДІТМ». Володіє 83790 шт. акціями емітента, 
що становить 0,11% статутного капіталу ПАТ «Рівне НДІТМ».

Посадова особа Лопатюк Людмила Миколаївна (Паспорт: серія СР номер 329098 виданий 
09.01.1998 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області), призначена на посаду 
Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,11%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 3 роки. 
Дана посадова особа обіймала та обіймає посаду економіста ПАТ «Рівне НДІТМ». Володіє 
83790 шт. акціями емітента, що становить 0,11% статутного капіталу ПАТ «Рівне НДІТМ.

ПУБЛІЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «РІВнЕнСЬКий нАУКОВОДОСЛІДний ІнСтитУт тЕХнОЛОГІЇ МАшинОБУДУВАннЯ»

Річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛЕКХIМ»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 20029017

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

lekxim.mbk.biz.ua

ПРиВАтнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЛЕКХIМ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Міські інвестиції»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32587736
1.4. Місцезнаходження емітента: 03035, місто Київ, вул. Урицького, буд. 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)585-41-01 (044)585-41-01
1.6. Електронна поштова адреса емітента: misk_invest@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: misinvest.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
22.04.2013 р. Загальними зборами акціонерів прийняте рішення звільнити з посади Чле-

на Наглядової ради Даниленка Андрія Григоровича (паспорт: серія СМ № 263448, виданий 
29.09.2000р. Міським відділом Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській 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. Звільнен-
ня посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (протокол б/н 
від 22.04.2013р.), у зв`язку з переобранням Наглядової ради.

22.04.2013р. Загальними зборами акціонерів прийняте рішення звільнити з посади Голо-
ви Наглядової ради Фесенка Владислава Васильовича (паспорт: серія МТ № 244911, виданий 
06.07.2012р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.). Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 2,084%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 4 місяці. Звільнення поса-
дової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 
22.04.2013р.), у зв`язку з переобранням Наглядової ради.

22.04.2013 р. Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення звільнити з посади 
Члена Наглядової ради Алексеєву Юлію Володимирівну (паспорт: серія НЕ № 509891, вида-
ний 05.09.2007р. Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаській обл.). Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0,000004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 4 місяці. Звільнен-
ня посадової особи відбулося на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (протокол б/н 
від 22.04.2013р.), у зв`язку з переобрання Наглядової ради.

22.04.2013 р. Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення призначити на по-
саду Голови Наглядової ради Фесенка Владислава Васильовича (паспорт: серія МТ № 244911, 
виданий 06.07.2012р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.). Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 2,084%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом своєї діяльності: економіст відділу цінних паперів та фондового ринку, заступник 
начальника управління цінних паперів та фондового ринку, начальник відділу по роботі з ін-
сайдерами, начальник управління корпоративних фінансів, начальник відділу адмініструван-
ня інвестиційних фондів, заступник директора. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 5 210 957 акцій. Призначення посадової особи відбулося на підставі рішення Загальних 

зборів акціонерів (протокол б/н від 22.04.2013р.), у зв`язку з переобранням Наглядової 
ради.

22.04.2013 р. Загальними зборами акціонерів прийняте рішення призначити на посаду 
Члена Наглядової ради Даниленка Андрія Григоровича (паспорт: серія СМ № 263448, виданий 
29.09.2000р. Міським відділом № 2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській обл.). 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: спеціаліст з цінних паперів, начальник сектору по роботі з 
інвесторами, начальник фронт-офісу, директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій. Призначення посадової особи відбулося на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів (протокол б/н від 22.04.2013 р.), у зв`язку з переобранням Наглядової 
ради.

22.04.2013 р. Загальними зборами акціонерів прийняте рішення призначити Члена На-
глядової ради Алексеєву Юлію Володимирівну (паспорт: серія НЕ № 509891, виданий 
05.09.2007 р. Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаській обл.). Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,000004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом своєї діяльності: бухгалтер, головний бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 10 акцій. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення За-
гальних зборів акціонерів (протокол б/н від 22.04.2013 р.), у зв`язку з обранням нового скла-
ду Наглядової ради.

22.04.2013 р. Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення звільнити з посади 
Ревізора Товариства Шайгородського Віктора Григоровича (паспорт: серія СН № 292500, ви-
даний 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 ви-
конано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 22.04.2013 р.), у 
зв`язку з переобранням Ревізора Товариства.

22.04.2013 р. Загальними зборами акціонерів прийняте рішення призначити на посаду 
Ревізора Товариства Шайгородського Віктора Григоровича (паспорт: серія СН № 292500, ви-
даний 05.09.1996 р. Радянським 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 призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
головний бухгалтер, заступник директора з фінансових питань, аудитор, директор, керівник 
служби внутрішнього аудиту, Голова Ревізійної комісії, начальник контрольно-ревізійного 
управління, начальник управління контролінгу, директор департаменту контролінгу, ревізор. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Призначення посадової особи 
виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 22.04.2013 р.), у 
зв`язку з переобранням Ревізора Товариства.

3. Підпис
Генеральний директор нагаєвська Г.А. підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 
22.04.2013 р.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «МІСЬКІ ІнВЕСтицІЇ»

Публічне акціонерне товариство «Малинський хлібозавод» (місцезнаходження — 
11604, Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, буд. 61) повідомляє про скликання за-
гальних зборів акціонерів (надалі за текстом — загальні збори), що відбудуться 30 травня 
2013 року о 14 годині 00 хв. за адресою: Житомирська обл., м. Малин вул. Огієнка, буд. 61, 
адміністративний корпус ПАт «Малинський хлібозавод», кабінет голови правління № 1.

Перелік питань що виносяться на голосування (порядок денний зборів):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку прове-

дення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчо-

го органу, звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 

2011 році.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчо-

го органу, звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 

2012 році.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину.
10. Затвердження умов укладання значного правочину, надання повноважень на 

укладення від імені Товариства значного правочину, визначення уповноваженої особи на 
укладання значного правочину.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до Положення про наглядову раду Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і 

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 30 травня 2013 року з 
13-00 до 13-45 за місцем проведення загальних зборів. При собі необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, для представників — також доручення на право участі у за-
гальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину 24 травня 2013 року. Акціонери під час підготовки до 
загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час кабінеті голови правління №1 
адміністративного корпусу ПАТ «Малинський хлібозавод» за адресою: Житомирська обл., 
м. Малин вул. Огієнка, буд. 61. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами — голова правління Товариства. Довідки за тел.: (04133) 45390.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)
найменування показника період

2012 2011 рік 2010 рік
Усього активів 2193 2573 1935
Основні засоби 1256 1345 1486
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0
Запаси 576 509 264
Сумарна дебіторська заборгованість 355 718 179
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1981 -1593 -1413
Власний капітал -54 334 514
Статутний капітал 644 644 644
Довгострокові зобов’язання 95 17 49,4
Поточні зобов’язання 2152 2222 1372
Чистий прибуток (збиток) -388 -180 -207
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2574380 2574380 2574380
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 28 32

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «МАЛинСЬКий ХЛІБОЗАВОД»

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ХАРКІВСЬКИЙ 
ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00293628
1.4. Місцезнаходження емітента: 61106, м. Харків, просп. Московський, 297
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0572-93-51-40, 057-754-45-11
1.6. Електронна поштова адреса: khpz@plitka.kharkov.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.plitka.kharkov.ua//
1.8. Вид особливої інформації: відомості про заміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХАРКІВСЬКИЙ 

ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 19 квітня 2013 року (Протокол № 28), в зв’язку закінченням строку по-
вноважень посадових осіб у 2013 році, було прийнято рішення про припинення повноважень 
посадових осіб Товариства та одночасне обрання нових посадових Товариства:

Припинено повноваження Голови Наглядової ради шеветовського Валентина Валентино
вича (не надано згоди на розкриття паспортних даних), посаду обіймав з 22 листопада 
2010 р. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0,1350%. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Клепацького Анатолія Анатолійовича 
(не надано згоди на розкриття паспортних даних), посаду обіймав з 22 листопада 2010 р. 
Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0,0000001%. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи на 
посаду нікого не призначено, у зв’язку з зміною кількісного складу Наглядової ради.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Ісаєнка Олексія Володимировича (не 
надано згоди на розкриття паспортних даних), посаду обіймав з 22 листопада 2010 р. Частка 
в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0 %. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради тюрдьо Ігоря Івановича (не надано зго-
ди на розкриття паспортних даних), посаду обіймав з 22 листопада 2010 р. Частка в статутно-
му капіталі, якою володіє особа, становить 0 %. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Ятлук Ольги Миколаївни (не надано 
згоди на розкриття паспортних даних), посаду обіймала з 22 листопада 2010 р. Частка в 
статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0 %. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи на посаду нікого не 
призначено, у зв’язку з зміною кількісного складу Наглядової ради.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Беркович Ольги Володимирівни (не 
надано згоди на розкриття паспортних даних), посаду обіймала з 22 листопада 2010 р. Част-
ка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0 %. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи на посаду ніко-
го не призначено, у зв’язку з зміною кількісного складу Наглядової ради.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Мартової Ганни Валеріївни (не надано 
згоди на розкриття паспортних даних), посаду обіймала з 22 листопада 2010 року. Частка в 
статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи на посаду нікого не 
призначено, у зв’язку з зміною кількісного складу Наглядової ради. 

Обрано (призначено) Головою Наглядової ради шеветовського Валентина Валентинови
ча (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обі-
ймав посади: Голови наглядової ради ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», Директора 
ТОВ «ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ»», інші посади, які займав — Президент, Голова 

ради директорів. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0,1350%. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано (призначено) Членом Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича (не нада-
но згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обіймав посади: 
Члена наглядової ради ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», Заступника директора з 
розвитку ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», інші посади, які займав — директор депар-
таменту інвестицій, директор, фахівець-аналітик з дослідження товарних ринків. Частка в 
статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано (призначено) Членом Наглядової ради тюрдьо Ігоря Івановича (не надано згоди 
на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обіймав посади: Члена 
наглядової ради ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», Голови Правління ТОВ «Голден 
Тайл», інші посади, які займав — виконавчий директор ТОВ «Голден Тайл», заступник дирек-
тора ТОВ «Голден Тайл». Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили федорівни (не нада-
но згоди на розкриття паспортних даних) посаду обіймала з 22 листопада 2010 року. Частка 
в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0 %. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Дорошенко Олени Вікторівни (не нада-
но згоди на розкриття паспортних даних) посаду обіймала з 22 листопада 2010 року. Частка 
в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Пономарьова Сергія Михайловича (не 
надано згоди на розкриття паспортних даних) посаду обіймала з 22 листопада 2010 року. 
Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Обрано (призначено) Головою Ревізійної комісії Буднік Людмилу федорівну (не надано 
згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обіймала посади: 
Голови Ревізійної комісії ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», Головного бухгалтера 
ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», інші посади, які займав — Головний, бухгалтер, за-
ступник головного бухгалтера, бухгалтер. Частка в статутному капіталі, якою володіє особа, 
становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Обрано (призначено) Членом Ревізійної комісії Дорошенко Олену Вікторівну (не надано 
згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обіймала посади: 
Члена Ревізійної комісії ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», економіста 1 категорії 
планово-фінансового відділу ПАТ «Харківський плитковий завод», економіста з фінансової 
роботи 2 категорії фінансового відділу ЗАТ «Харківський плитковий завод». Частка в статут-
ному капіталі, якою володіє особа, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Обрано (призначено) Членом Ревізійної комісії Пономарьова Сергія Михайловича (не 
надано згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До призначення обіймав 
посади: Члена Ревізійної комісії ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», Начальника юри-
дичного відділу ПАТ «Харківський плитковий завод», виконуючий обов'язки начальника юри-
дичного відділу ЗАТ «Харківський плитковий завод», заступника начальника юридичного 
відділу ЗАТ «Харківський плитковий завод». Частка в статутному капіталі, якою володіє осо-
ба, становить 0%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

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

млені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління ПАт «Харківський плитковий завод»  Єфімов О.О.

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ХАРКІВСЬКий ПЛитКОВий ЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Житомирське шляхово-будівельне 
управління №19»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03449947
1.4. Місцезнаходження емітента 10025 м. Житомир вул. Корольова, 

буд.21-б
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0412 331052 331052
1.6. Електронна поштова адреса емітента sbu@frz.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.shbu19.ho.ua

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

2. текст повідомлення
Голова правління Фещенко Олександр Анатолійович (паспорт: ВМ № 831689 виданий Бо-

гунським РВ УМВС України в Житомирській обл. 05.02.2000) звільнений 22.04.2013. На даній 
посаді перебував з 07.12.2012 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів, 
Протокол №1 від 22.04.2013 р. Замість звільненої особи на дану посаду нікого не призначено, 
так як за новою редакцією Статуту виконавчим органом Товариства є директор.

Член правління Денега Олександр Петрович (паспорт: ВМ № 648831 виданий Андрушів-
ським РВ УМВС України в Житомирській обл. 12.12.1998) звільнений 22.04.2013. Акціями 

Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На 
даній посаді перебував з 18.03.2006 р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів, 
Протокол №1 від 22.04.2013 р. Замість звільненої особи на дану посаду нікого не призначено, 
так як за новою редакцією Статуту виконавчим органом Товариства є директор.

Член правління Кравчук Наталія Мечиславівна (паспорт: ВМ № 940074 виданий Богун-
ським РВ УМВС України в Житомирській обл. 12.12.2000) звільнена 22.04.2013. Акціями То-
вариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На 
даній посаді перебувала з 25.03.2011 р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів, 
Протокол №1 від 22.04.2013 р. Замість звільненої особи на дану посаду нікого не призначено, 
так як за новою редакцією Статуту виконавчим органом Товариства є директор.

Член Наглядової ради Фещенко Катерина Григорівна (паспорт: ВН №408477 виданий Жи-
томирським МВ УМВС України Житомирській обл. 26.12.2007) призначена 22.04.2013. Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента 40.4930%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Призначена на посаду строком на 3 роки. Протягом трудової ді-
яльності займала посаду головного фахівця відділу адміністративного діловодства. Рішення 
прийнято загальними зборами акціонерів, Протокол №1 від 22.04.2013 р.

Директор Фещенко Олександр Анатолійович (паспорт: ВМ № 831689 виданий Богун-
ським РВ УМВС України в Житомирській обл. 05.02.2000) призначений 22.04.2013. Акціями 
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. При-
значено на посаду строком на 3 роки. Протягом трудової діяльності займав посади директо-
ра, голови правління. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів, Протокол №1 від 
22.04.2013 р.

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Директор фещенко Олександр Анатолійович

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЖитОМиРСЬКЕ шЛЯХОВОБУДІВЕЛЬнЕ УПРАВЛІннЯ №19»
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ 

ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ ІМ.ПИСЬМЕННОГО»
1.2 .Організаційно-правова форма: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Місцезнаходження емітента: 03150 КИЇВ, вул. ГОРЬКОГО, буд.50
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00191264
1.5. Міжміський код та телефон: 8(044) 287-33-15; факс 8(044) 287-20-35
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію: номер запису в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10681200000000231
1.7. Дата державної реєстрації: 04.10.1994 р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття 

інформації: http://00191264.smida.gov.ua/.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 8954,0 9079,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4245,7 4534,8
Довгострокові фінансові інвестиції 4013,6 3942,7
Запаси 9,4 12,6
Сумарна дебіторська заборгованість 381,8 432,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 303,5 156,5
Власний капітал 3122,5 3122,5
Статутний капітал 4137,8 4137,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 881,9 970,4
Довгострокові зобов`язання - -
Поточні зобов`язання 811,8 848,8
Чистий прибуток (збиток) -88,5 -395,8
Вартість чистих активів 8 142,2 8230,7

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органами управління товариства є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правлін-

ня. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Представлення інтересів акціо-
нерів в перерві між проведенням Загальних зборів, а також контроль за діяльністю правління 
Товариства здійснює Наглядова рада, яка обирається з числа акціонерів в кількості 3-х чоло-
вік на строк 3 (три) роки. Голова Наглядової ради Товариства обирається з числа членів На-
глядової ради, що обрані Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Поточне керівництво діяльністю Товариства 
здійснюється Правлінням, яке обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3 
(трьох) чоловік на строк 3 (три) роки і діють на підставі колегіальності. Правління має право 
вирішувати будь-які питання діяльності Товариства за винятком тих, які входять до компе-
тенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Голова Правління обирається (призна-
чається) Наглядовою радою з числа членів Правління обраних Загальними зборами. Згідно 
рішення Загальних зборів акціонерів товариства 17 лютого 2012 року в зв’язку зі змінами в 
Статуті Товариства кількісний склад Правління товариства зменшено з п’яти до трьох осіб, 
Ревізійна комісія не обиралася.

Інформація про посадових осіб товариства:
Голова Наглядової ради Вакуленко Сергій Анатолійович керує роботою Наглядової ради, 

скликає її засiдання i головує на засiданнях. Освіта: вища КНУ ім.Т.Г.Шевченко. Розмiр ви-
плаченої винагороди, вiдповiдає розмiру заробiтної плати (посадова особа не дала згоди на 
оприлюднення розмiру виплаченої в 2012 р. заробiтної плати), в натуральнiй формi винаго-
роди не було. Протягом звiтного перiоду на посадi Голови Наглядової ради змiни не було 
(переобраний на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 17 лютого 
2012 року). Стаж керівної роботи — 26 років. Перелiк попереднiй посад: Голова правління 
ВАТ КЗМ ім.Письменного. Не має посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не має непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Член Наглядової ради Можаровський Анатолій Григорович у складi Наглядової ради дiє 
на пiдставi Статуту Товариства. Освіта: вища КНУТТ. Винагороду не отримує, в натуральнiй 
формi винагороди не було. Стаж керівної роботи — 22 роки. Обраний на посаду рішенням 
Загальних зборів акціонерів товариства 17 лютого 2012 року. До 17.02.2012 року з 30.04.2009 
р. був членом правління Товариства. Перелiк попереднiх посад: ДП ВАТ КЗМ ім.Письменного 
заступник директора з виробництва, Член правління ВАТ КЗМ ім.Письменного. Працює на 
посаді заступника директора з виробництва ДП АТ КЗМ ім.Письменного. Не має непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Член Наглядової ради Равва Галина Анатоліївна у складi Наглядової ради дiє на пiдставi 
Статуту Товариства. Освіта: сердня-спеціальна. Винагороду не отримує, в натуральнiй формi 
винагороди не було. Стаж керівної роботи — 35 роки. Обрана на посаду рішенням Загальних 
зборів акціонерів товариства 17 лютого 2012 року. Перебувала на посаді Члена правління з 
06.05.2004 р. по 17.02.2012 р. Перелiк попереднiй посад: ВАТ КЗМ ім.Письменного началь-
ник АГЧ, начальник відділу кадрів, Член правління ВАТ КЗМ ім.Письменного. Працює началь-
ником відділу кадрів АТ КЗМ ім.Письменного. Не має посад на будь-яких інших пiдприємствах. 
Не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Член наглядової ради Приходько Олена Максимівна. Повноваження та обов`язки посадо-
вої особи як члена Наглядової ради — є контроль за дiяльнiстю виконавчого органу 
(правлiння) та захисту прав акцiонерiв, згiдно зi Статутом товариства. Перебувала на посаді 
члена Наглядової ради з 30.04.2009 р. по 17.02.2012 р.. Освіта: вища КНУ ім.Т.Г.Шевченко. 
Винагороду не отримувала, в тому числі в натуральній формі. Стаж керівної роботи — 
33 роки. Перелiк попереднiй посад: ПП «Прима» директор. Не було посад на будь-яких інших 
пiдприємствах. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Член Наглядової ради Дудкіна Марія Прохорівна. Повноваження та обов`язки посадової 
особи як члена Наглядової ради — є контроль за дiяльнiстю виконавчого органу (правлiння) 
та захисту прав акцiонерiв, згiдно зi Статутом товариства. Перебувала на посаді члена На-
глядової ради з 31.05.2008 р. по 17.02.2012 р.. Винагороду не отримувала, в тому числі в 

натуральній формі. Освіта: середня Харківський машинобудівний технікум. Стаж керівної 
роботи — 27 рокiв. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має.

Голова Правління Бондар Михайло Миколайович забезпечує виконання рiшень Загаль-
них зборiв та Наглядової ради. Голова правління без доручення діє від імені Товариства, 
представляє його інтереси в усіх установах, організаціях, як в Україні, так і за її межами. 
Пiдзвiтний у своїй дiяльностi вищому органу товариства (Загальним зборам акцiонерiв) та 
Наглядовiй радi товариства. Освіта: вища КНУ ім.Т.Г.Шевченко. Розмiр виплаченої винагоро-
ди, вiдповiдає розмiру заробiтної плати (посадова особа не дала згоди на оприлюднення 
розмiру виплаченої в 2012 р. заробiтної плати), в натуральнiй формi винагороди не було. 
Протягом звiтного перiоду на посадi Голови правлiння змiн не було (переобраний на посаду 
рішенням Загальних зборів акціонерів товариства та Наглядової ради 17 лютого 2012 року). 
Стаж керівної роботи-17 років. Перелiк попереднiх посад: приватний підприємець, заступник 
голови правління ВАТ КЗМ ім.Письменного. Не має посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 
Не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Член Правління Ярошенко Василь Петрович у складi Правлiння дiє на пiдставi Статуту 
Товариства. Освіта: вища Волгоградський політехнічний інститут Винагороду не отримує, в 
натуральнiй формi винагороди не було. Стаж керівної роботи — 17 рокiв. Змiн на цiй посадi 
протягом звiтного року не відбувалось було (переобраний на посаду рішенням Загальних 
зборів акціонерів товариства 17 лютого 2012 року). Перелiк попереднiх посад: директор ДП 
ВАТ КЗМ ім.Письменного. Працює на посаді директора ДП АТ КЗМ ім.Письменного. Не має 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Член Правління Буряк Світлана Миколаївна у складi Правлiння дiє на пiдставi Статуту 
Товариства. Освіта: вища КНУКіМ. Винагороду не отримує, в натуральнiй формi винагороди 
не було. Стаж керівної роботи — 10 рокiв. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не від-
бувалось було (переобрана на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів товариства 
17 лютого 2012 року). Перелiк попереднiй посад ВАТ «Завод Червоний Жовтень» бухгалтер, 
ТОВ «Фільтр» бухгалтер, ВАТ КЗМ ім.Письменного бухгалтер. Працює головним бухгалтером 
на АТ КЗМ ім.Письменного. Не має посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не має непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Голова Ревiзiйної комісії Вакуленко Ганна Сергіївна органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї 
та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Ревiзiйною комiсiєю. 
Освіта: вища КНУ ім.Т.Г.Шевченко. Перебувала на посаді голови Ревізійної комісії з 
30.04.2009 р. по 17.02.2012 р. Закінчився термін повноважень. Не призначено нікого в зв’язку 
зі змінами в Статуті Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала, в тому 
числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Стаж керівної роботи -8 рокiв. Попереднi посади: ПП «Н-Майстер», директор по нинішній час.

Головний бухгалтер Буряк Світлана Миколаївна забезпечує ведення бухгалтерського 
облiку товариства й складання податкової, статистичної, фiнансової звітності. Освіта: вища 
КНУКіМ. Розмiр виплаченої винагороди, вiдповiдає розмiру заробiтної плати (посадова особа 
не дала згоди на оприлюднення розмiру виплаченої в 2012 р. заробiтної плати), в натуральнiй 
формi винагороди не було. Протягом звiтного перiоду на посадi Головного бухгалтера змiни 
не було. Стаж керівної роботи — 10 років. Не має посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 
Перелік попередніх посад : ВАТ «Завод Червоний Жовтень» старший бухгалтер, ТОВ «Фільтр» 
бухгалтер, ВАТ КЗМ ім.Письменного бухгалтер. Не має непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини.

Засновниками товариства є фізичні особи згідно Установчого договору про створення 
Відкритого акціонерного товариства «Київський завод металовиробів ім.Письменного» від 
03.10.1994 р. 17 лютого 2012 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про 
зміну найменування Товариства з Відкритого на Публічне акціонерне товариство «Київський 
завод металовиробів ім.Письменного»

4. Інформація про цінні папери емітента.
Інформація про випуск акцій: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний 

№179/10/1/11, дата реєстрації 04.05.2011 року, дата видачі 07.03.2012 року на загальну суму 
4137840,00 гривень номінальною вартістю 140,00 гривень бездокументарної форми існуван-
ня простих іменних акцій 29556 штук на суму 4137840,00 гривень видане Центральним тери-
торіальним департаментом НКЦПФР. Лістинг — відсутній.

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

Протягом звітного періоду змін особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України не відбувалось.

6. Інформація про Загальні збори 
17 лютого 2012 року відбулися чергові Загальні збори акціонерів товариства (кворум 

зборів 63,32 % Статутного капіталу, або загального числа голосів акціонерів товариства) з 
наступним переліком запитань, що розглядалися:

1. Обрання членів Лічильної комісії. 2. Затвердження порядку проведення Загальних збо-
рів акціонерів Товариства. 3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2010-2011 роки. 4. Звіт та затвердження річних ре-
зультатів діяльності Дочірнього підприємства ВАТ «КЗМ ім.Письменного» за 2010-2011 
роки. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010-2011 роки. 6. Звіт Наглядової ради Товари-
ства за 2010-2011 роки. 7. Затвердження річного звіту Товариства. Звіт головного бухгалте-
ра, затвердження річного балансу ВАТ «КЗМ ім.Письменного», розподіл прибутку ВАТ «КЗМ 
ім.Письменного» за підсумками роботи у 2010-2011 роках та затвердження фонду виплати 
дивідендів. 8. Затвердження Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції з ме-
тою приведення діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні 
товариства». 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання Голови Наглядової 
ради. 11.Обрання членів Правління Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів із Головою та членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на 
підписання договорів. 13. Про схвалення значних правочинів та надання повноважень на 
укладення значних правочинів. 14. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів 
Товариства. 15. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 16. Затвердження 
Положення про Правління Товариства. 

Всі питання порядку денного розглянуто і по ним прийняті рішення.
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів товариства від 17 лютого 2012 року з метою 

проведення діяльності товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товари-

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «КиЇВСЬКий ЗАВОД МЕтАЛОВиРОБІВ ІМ.ПиСЬМЕннОГО»
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ства» змінено найменування з Відкритого на Публічне акціонерне товариство Київський за-
вод металовиробів ім.Письменного. 

7. Інформація про дивіденти
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів товариства від 19 квітня 2013 року дивіден-

ди за звітний період не нараховувались та не виплачувались.
1. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудитори провели незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного ак-

ціонерного товариства Київський завод металовиробів ім. Письменного за 2012 рік відповід-
но до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. № 3125-XII та Міжнарод-
них стандартів аудиту контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг.

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 Аудитор-
ської 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, 23 А, /Літера «М»/; контактний 
телефон (факс) — (044) 281-06-07.

Аудитори вважають, що, за винятком коригувань, які могли б бути необхідними, якби 
була перевірена кількість товарно-матеріальних запасів та необоротних активів, фінансова 

звітність станом на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена 
у всіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення.

Аудитори також звертають увагу не те, що тільки повний пакет фінансової звітності за 
Міжнародними стандартами фінансової звітності, який включає три Баланси (Звіти про фі-
нансовий стан), по два звіти про фінансові результати (Звіти про сукупні доходи), Звіти про 
рух грошових коштів, Звіти про власний капітал і відповідні примітки, може забезпечити 
достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства «Київський 
завод металовиробів ім. Письменного», результатів його діяльності та руху грошових коштів 
згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. Однак, оскільки відповідно до п.1 
П(С)БО 25 підприємства, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами 
фінансової звітності застосовують тільки Форми № 1-м та № 2-м, думка аудиторів не моди-
фікована щодо цього питання.

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 
розміщено 25 квітня 2013 року, а також розміщено в на веб-сайті товариства 25 квітня 
2013  року за адресою: http://00191264.smida.gov.ua/.

10. Підпис
Голова правління Бондар Михайло Миколайович підтверджує достовірність наведеної 

інформації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 22.04.2013р.

Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОБАЗА 1»
1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: Пшенична, 9, місто Київ, 03680, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01268348
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 403-35-81
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААВ №457402
1.7. Дата державної реєстрації: 28.07.1993
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://avtobaza1.zvitat.com.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента — підприємства 

(тис. грн.)
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 33703 35227
Основні засоби (за залишковою вартістю) 21791 24614
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 426 315
Сумарна дебіторська заборгованість 8872 8689
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 53
Власний капітал -4401 -4064
Статутний капітал 3273 3273
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7674 -7337
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 38104 39291
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -1,03 -1,13
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -1,03 -1,13
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 327260 327260
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 0 0
Вартість чистих активів -4401 -4064

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Загальні збори акціонерів — Вищий орган Товариства; Наглядова рада — орган, що 

представляє інтереси акціонерів Товариства; Генеральний директор — одноособовий вико-
навчий орган; ревізор — контролюючий орган, який здійснює контроль за фінансово-
господарською діяльністю Генерального директора.

Інформація про посадових осіб емітента 
Генеральний директор — Лопотько Владислав Олексійович; Освіта: вища. Стаж керівної 

роботи (років): 10. Голова Наглядової ради — Мещаніна Ольга Вікторівна; Освіта: вища. Стаж 
керівної роботи (років): 8. Член Наглядової ради — Мещаніна Парасковія Максимівна; Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 12. Член Наглядової ради — Новікова Світлана Георгіївна; 
Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 14. Ревізор акціонерного товариства — Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Ріалто»; код ЄДРПОУ 31750942. Головний бухгалтер — 
Семенова Iрина Ярославiвна; Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 6. 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (роз
міру часток, паїв). Юридичні особи: ТОВ «Ріалто» (код за ЄДРПОУ 31750942), Кіквідзе, 13, 
Київ, 01103, належить 24,7531% акцій. фізичні особи: Новікова Світлана Георгіївна; паспорт: 
СН, 261726, належить 24,7665% акцій. Мещаніна Ольга Вікторівна; паспорт: МЕ, 092919, на-
лежить 24,7522% акцій. Мещаніна Парасковія Максимівна; паспорт: МЕ, 092917, належить 
23,8828% акцій. 149 фізичних осіб; належить 1,8454% акцій.

4. Інформація про цінні папери емітента Випуск зареєстровано 10.06.2010 року, номер 
свідоцтва про реєстрацію випуску — 147/10/1/10, код цінного папера — UA4000091698, тип 
цінного папера — Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма випус-
ку — Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 327260 штук, загаль-
ною номінальною вартістю 3272600 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Торгiвля 
цiнними паперами емiтента: не здійснюється. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на 
фондових бiржах: не здiйснюється Додаткової емiсiї немає. 

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

Емітент протягом звітного періоду не приймав рішення про зміну особи, яка веде облік 
прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі. Реєстр власників цінних па-

перів Товариства веде ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді» (код за ЄДРПОУ — 30784585), Народного 
опочення, 1, Київ, 03151. Реєстратор має ліцензію на цей вид діяльності АВ №483472, що 
видана: ДКЦПФР 24.09.2009 року. Контактний телефон: 044 490 51 83, факс: 490 51 83. До-
говір №АБ-1 від 29.07.2010 р. 

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 18.12.2012р. Кворум зборів: 98,1546% 

до загальної кількості голосів. На загальних зборах розглядалися питання згідно порядку ден-
ного, в тому числі про визначення типу товариства та внесення змін до установчих документів. 

7. Інформація про дивіденди. В звітному та попередньому періоді рішення про виплату 
дивідендів не приймалося в зв'язку з відсутністю прибутку.

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

тента: ТОВ «ЮВМ-аудит» (код за ЄДРПОУ — 20587317), пр. Бажана, 34, кв. 24, Київ, , 02140. 
Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 2488, що видана: Аудиторська палата України 
26.01.2001 року. Контактний телефон: 044 574 50 28, факс: 574 50 28. Свідоцтво про вне-
сення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські по-
слуги №2488 рішення Аудиторської Палати України №98 від 26.01.2001 р., рішення Аудитор-
ської палати України №158 від 26.01.2006 р. та рішення Аудиторської палати України №224/3 
від 23.12.2010 р.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Умовно — позитивна думка. На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що мо-

гли б бути потрібними, про які йдеться в попередньому параграфі, та якщо б ми були в змозі 
підтвердити кількість основних засобів, фінансова звітність Закритого акціонерного товари-
ства « Автобаза №1 » справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначе-
ною концептуальною основою фінансової звітності і в усіх суттєвих аспектах підготовлена та 
відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України, Національним положен-
ням (стандартам) бухгалтерського обліку та прийнятої Облікової політики і реально та точно 
відображає його фінансовий стан на 31грудня 2012 року по результатах операцій з 01 січня 
2012 року по 31 грудня 2012 року і дозволяє підтвердити правильність та адекватність фор-
мування власного капіталу, його структури, призначення та його 100% сплати за рахунок 
внесків акціонерів. 

Фінансова звітність достовірно і об’єктивно, у всіх істотних аспектах, відповідно до визна-
ченої концептуальної основи, відображає майнове і фінансове положення Товариства, що 
перевіряється, на 31.12.2012р., а також його фінансові результати за період з 01.01.2012р. по 
31.12.2012р. У всіх істотних аспектах складена на підставі даних бухгалтерського обліку. 

Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацій 
щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств», затверджених рішенням 
ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 
31.12.2012р. менша від статутного капіталу Товариства і складають «-»4401тис.грн. Вимоги 
п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не 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 
складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проте, Проведені аудиторські процедури 
не дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Товариства. 

Відповідає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського об-
ліку і складання фінансової звітності в Україні, а також Статуту Товариства. Проведений ана-
ліз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що ви-
щевказаний досягнутий рівень показників не забезпечує Товариству платоспроможність та 
фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб’єкта госпо-
дарювання. Товариство здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу на 100%. 
За результатами діяльності Товариство отримало збиток в розмірі — 337,0тис.грн. Ризик 
появи фінансових труднощів у майбутньому зростають за рахунок зростання непокритого 
збитку.

Фінансова звітність підписана уповноваженими особами. 
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 

20.04.2013р.
Річна інформація розміщена на сторінці http://avtobaza1.zvitat.com.ua 22.04.2013р.
10. Підпис
Генеральний директор В.О. Лопотько підтверджує достовірність наведеної інформації та 

визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

ПУБЛІЧнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «АВтОБАЗА 1»
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ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«фАРМАцІЯ2000»

Річна інформація емітента  
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Фармація-2000»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 30636477

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

www.farmaceya2000.pat.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«цЕнтР ЕКСПЛУАтАцІЇ — ЗВ’ЯЗОК»

РІЧнА ІнфОРМАцІЯ ЕМІтЕнтА  
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство
«Центр експлуатації — зв’язок»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 22826083

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

www.cez.net.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«АСВЕГАУ»

Річна інформація емітента  
за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АСВЕГА-У»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 25384533

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

asvega.mbk.biz.ua

ЗАКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«БУДІВЕЛЬниК» 

повідомляє, що 24 травня 2013 року о 14.00 відбудуться загальні збори акціонерів 
за адресою: м. Очаків, вул. Чижикова, 81, в приміщенні контори. Реєстрація акціонерів 
відбудеться 24.05.2013р. з 13.00 до 14.00 за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
акціонери повинні мати при собі паспорт, а представники акціонерів додатково доручен-
ня. Дата надання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, 
24.05.2013р. З усіма документами, пов’язаними з питаннями порядку денного, можна 
ознайомитись у робочі дні з 14.00 до 16.00 за місцем знаходження товариства, відпові-
дальна особа голова правління Рисов В.В.

Порядок денний:
1). Звіт керівних органів за результатами господарської діяльності товариства та за-

твердження річного звіту.
2). Про реорганізацію ЗАТ «Будівельник» в товариство з обмеженою відповідальністю.
3). Обрання комісії з реорганізації ЗАТ.
4). Затвердження умов та порядку обміну акцій ЗАТ на частки у статутному капіталі 

ТОВ.
Правління ЗАт «Будівельник».

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
З ІнОЗЕМниМи ІнВЕСтицІЯМи 

«СЛОБОЖАнСЬКА БУДІВЕЛЬнА КЕРАМІКА»

Річна інформація емітентів,  
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних 

(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 

приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2012 рік.

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство з іноземними 
інвестиціями «Слобожанська Будівельна Кераміка»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 21129873
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-

цію: http://21129873.smida.gov.ua/
http://www.stockmarket.gov.ua/
Генеральний директор  Пилипенко С. В. 

ЗАКРитЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ЗАВОД СПЕцIАЛЬниХ ЗАЛIЗОБЕтОнниХ ВиРОБIВ»

Річна інформація емітента
 за 2012 рік

1. Повне найменування емітента ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАВОД СПЕЦIАЛЬНИХ 
ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ» 

2. Код за ЄДРПОУ емітента 24736935

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

zszv.mbk.biz.ua

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ПОЛтАВСЬКЕ АВтОтРАнСПОРтнЕ 

ПІДПРиЄМСтВО 1662»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента — Приватне акціонерне товариство «Полтав-

ське автотранспортне підприємство 1662»; 1.2. Організаційно-правова форма емітен-
та — Акціонерне товариство; 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 
01350305; 1.4. Місцезнаходження емітента — 36014, м. Полтава, вул. Харчовиків, 13; 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента -(0532)678155/678182; 1.6. Електро-
нна поштова адреса емітента — patp1662@pi.net.ua; 1.7. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації — не-
має; 1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів-Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

2. текст повідомлення
ПрАТ «ПАТП 1662» повідомляє, що рішенням загальних зборів акціонерів від 

17.04.2013р. звільнені: голова наглядової ради — Ткаченко Володимир Вікторович, 
паспорт серії КО № 714101 виданий 29.09.2007р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України 
в Полтавськiй областi, володіє 82,647% статутного капіталу товариства, перебував на 
посаді з 28.02.2012р.; член наглядової ради — Мірзоян Артур Грантович, паспорт серії 
КН № 093040 виданий 11.03.1996р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй 
областi, володіє 0,046% СК , перебував на посаді з 2006р.; призначені: голова нагля-
дової ради — Ткаченко Володимир Вікторович, паспорт серiї КО №714101 вид. 
28.09.2007р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., володіє 82,647% 
статутного капіталу емітента, працює директором ТОВ «Ресурс-Трейд-Ойл»; член на-
глядової ради — Дрига Анна Григорівна, паспорт серії КН № 274720 виданий 
21.11.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi, не володіє 
часткою СК, працює комерційним директором ПП»Ресурс Трейд-ОІЛ»; член наглядо-
вої ради- Павленко Наталія Анатоліївна, паспорт серії КН № 022373 виданий 
19.10.1995р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi, не володіє 
часткою СК, працює директором ПП «Інтертехресурс — ОІЛ». Призначені посадові 
особи обрані терміном на три роки. Звільнені та обрані посадові особи непогашеної 
судимості за посадові та корисливі злочини не мають.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Г.Р. Мірзоян  17.04.2013 року
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СЬОГОДнІ В нОМЕРІ ОПУБЛІКОВАнІ:
1. ПАТ АБ ПОРТО-ФРАНКО 64
2. ПАТ АБ ПОРТО-ФРАНКО 64
3. ПрАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 56
4. ПрАТ АВІАКОНТРОЛЬ 50
5. ПрАТ АВК 11
6. ПрАТ АВТОАЛЬЯНС-ХХІ СТОРІЧЧЯ 77
7. ПАТ АВТОБАЗА 1 198
8. ПрАТ АВТОЕЛЕКТРОАПАРАТУРА 39
9. ПрАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17461 91
10. ПАТ АГРОБУД-1 109
11. ПрАТ АГРОІНФОРМСЕРВІС 107
12. ПРАТ АГРОКОМПЛЕКТ 23
13. ТОВ АГРОМАКС-АЛЬЯНС 36
14. ПрАТ АГРОСПЕЦМОНТАЖ 4
15. ПрАТ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 187
16. ПАТ АГРОТЕХНІКА-КОБЕЛЯКИ 161
17. ПАТ АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ 24
18. ПрАТ АГРОФIРМА "МIГ" 178
19. ВАТ АґРУС 150
20. ПАТ АЕС КИЇВОБЛЕНЕРГО 89
21. ПрАТ АЗАЛІЯ 39
22. ВАТ АК ДНІПРОАВІА 155
23. ПрАТ АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС 23
24. ЗАТ АКВААЛЬЯНС ВІСТА 118
25. ТОВ АЛЬТАНА АСІСТАНС 135
26. ПрАТ АЛЬТАНА КАПІТАЛ 126
27. ПАТ АПЕКС-БАНК 16
28. ПрАТ АПТЕКА "ПЕРВОЦВІТ" 91
29. ПрАТ АПТЕКА №65 "ПАНАЦЕЯ" 91
30. ПАТ АРКСІ 186
31. ТОВ АРСЕНАЛ-РЕЗЕРВ 33
32. ПрАТ АСВЕГА-У 199
33. ПАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 164
34. ПрАТ АСНОВА ХОЛДИНГ 143
35. ПАТ АТП-15106 40
36. ВАТ БАЛТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 16 194
37. ПАТ БАНК ПЕРШИЙ 125
38. ПАТ БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ 140
39. ПАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 41
40. ПрАТ БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ 36
41. ПАТ БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" 41
42. ПП БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ 124
43. ПрАТ БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД 37
44. ПрАТ БІЛОРУСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ 193
45. ПрАТ БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП 52
46. ПАТ БІОВЕТФАРМ 178
47. ПрАТ БКСГ 169
48. ПрАТ БЛАКИТНИЙ ЕКРАН 37
49. ПАТ БЛОК АГРОСВІТ 139
50. ВАТ БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 167
51. ТОВ БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК 32
52. ЗАТ БУДІВЕЛЬНИК 199
53. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №24 169
54. ПАТ БУДМАШ 115
55. ПрАТ БУДТЕХ 100
56. ПрАТ БУРОВИК 91
57. ТОВ ВIКОТЕК 174
58. ПрАТ ВАСИЛІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 46
59. ПрАТ ВЕНТС 124
60. ПрАТ ВЕСЕЛКА 30
61. ПрАТ ВЗУТТЯ 192
62. ПрАТ ВИДАВНИЦТВО "ПОДІЛЛЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" 84
63. ПАТ ВИДУБИЧІ 86
64. ПрАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ХУДОЖНIХ ВИРОБIВ "ЯРОСЛАВНА" 187
65. ПрАТ ВИТАМ 35
66. ПрАТ ВИШГОРОДСIЛЬРИБГОСП 192
67. ПАТ ВИШЕВИЧІ АГРОТЕХНІКА 40
68. ПАТ ВІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАГРОХІМ" 132
69. ПАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 36
70. ПрАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "БУДМАШ" 42
71. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 53
72. ПрАТ ВКК УКРПАКСЕРВІС 118
73. ПрАТ ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 25
74. ПрАТ ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 25
75. ПрАТ ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" 43
76. ПрАТ ГАЙДАРІВЕЦЬ 99
77. ПрАТ ГНІВАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 43
78. ПАТ ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ 173
79. ПАТ ГОРЛІВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 136
80. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 133
81. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 134
82. ЗАТ ГОСПТОВАРИ 136
83. ЗАТ ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА" 55
84. ПрАТ ГРАНІТ 16
85. ПрАТ ГРУПА НОРД 184
86. ПрАТ ГРУПА НОРД 187
87. ПрАТ ДЕРЕВІЙ 24
88. ПАТ ДМК ТАВРІЯ 108
89. ПрАТ ДНЕПРІНВЕСТСТРОЙ 25
90. ПАТ ДНІПРОВАЖМАШ 23
91. ПрАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО" 109
92. ПАТ ДНІПРОТЕЛЕКОМ 21
93. ПРАТ ДОІРЕА 25
94. ПрАТ ДОНЕКОРЕСУРСИ 162
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95. ПрАТ ДОНЕЦЬКВТОРРЕСУРСИ-В 162
96. ПрАТ ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ 119
97. ПрАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 99
98. ПАТ ДОНЕЦЬККОКС 102
99. ПАТ ДОНЕЦЬКМЕБЛІ 94
100. ПрАТ ДОНХАРЧСЕРВІС 8
101. ПАТ ДОТІ 27
102. ПАТ ДХК ТИТАН УКРАЇНИ 103
103. ПАТ ЕКОКЛІН 189
104. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 97
105. ПАТ ЕЛАСТОМІР 31
106. ПрАТ ЕЛЕКТРОЩИТ 47
107. ПрАТ ЄМIЛЬЧИНСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО 11852 191
108. ПАТ ЖИТОМИР РАЙАГРОХIМ 182
109. ПрАТ ЖИТОМИРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №19 196
110. ПрАТ ЗАВОД "АНТЕНА" 24
111. ПАТ ЗАВОД "АРТЕММАШ" 191
112. ПАТ ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 135
113. ПАТ ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ 120
114. ПАТ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ 185
115. ЗАТ ЗАВОД СПЕЦIАЛЬНИХ ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ 199
116. ПАТ ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 92
117. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД 6
118. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 99
119. ПрАТ ЗАХІДНЕ 23
120. ПАТ ЗЛАТОБАНК 132
121. ПАТ ЗНВКІФ "СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 110
122. АТ ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ" 81
123. ПАТ ЗНКІФ "СТРАТЕГІЯ" 19
124. АТ ЗНКІФ "УКРСИБ ДИНАМІЧНИЙ ДОХІД" 81
125. АТ ЗНКІФ "УКРСИБ ІНДЕКСНИЙ" 82
126. АТ ЗНКІФ "УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ" 82
127. ПрАТ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЯН" 45
128. ВАТ ІВАНКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 168
129. ПАТ ІЗМАЇЛАВТОТРАНС 59
130. АТЗТ ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД 47
131. ПрАТ ІЗУМРУД 39
132. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 85
133. ПрАТ ІМПЕКС-ПРОЕКТ 136
134. ПрАТ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 29
135. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 18
136. ПрАТ ІНФОРМТЕХНОЛОГІЯ 64
137. ТОВ К ЕНД Ф Д 17
138. ПрАТ КАПІТАЛ-ТРАНС 149
139. ПАТ КАРЛІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 167
140. ПАТ КАХОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 187
141. ПАТ КБ ХРЕЩАТИК 116
142. ПАТ КБФ СТРІЛА 163
143. ПрАТ КДОТ ЛІСОВА КАЗКА 143
144. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 12
145. ПрАТ КИЇВСТАР 81
146. ПАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "РОШЕН" 183
147. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ ІМ.ПИСЬМЕННОГО 197
148. ПАТ КИЇВСЬКИЙ САНIТАРНО-ТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД 190
149. ПрАТ КОВЕЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 9
150. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" 193
151. КОМІСАРЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 43
152. ТОВ КОМПАНІЯ "БІМЕТ" 165
153. ПАТ КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА" 87
154. ПАТ КОМПАНІЯ РОСТОК 175
155. ПрАТ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "РОГІЗНА" 100
156. ПрАТ КОРАБЕЛ-95 31
157. ПрАТ КОРОСТЕНСЬКА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ 176
158. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 179
159. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ШЛЯХЗАЛIЗОБЕТОН 175
160. ПрАТ КОРПОРАЦІЯ УКРЖИЛБУД 95
161. ПрАТ КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 151
162. ПрАТ КРАСНОГВАРДІЙСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 169
163. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД 154
164. ПрАТ КРИМ-93 118
165. СПрАТ КРИМ-АФЕС 125
166. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 137
167. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 138
168. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 139
169. ПАТ КСБМУ №1 95
170. ПрАТ КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ 3
171. ПрАТ КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ 16
172. ПрАТ ЛIКТРАВИ 187
173. ПрАТ ЛАБОРАТОРІЯ ТЕХНОЛОГІЙ БЕЗПЕКИ 101
174. ПрАТ ЛАДА-ПОЛІССЯ 24
175. ПрАТ ЛЕКХІМ 194
176. ПрАТ ЛУГАНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ СПЕЦАВТОЦЕНТР "ТАВРІЯ" 39
177. ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА 90
178. ПАТ ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ 156
179. ПАТ МАЛИНСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД 176
180. ПАТ МАЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 195
181. ПрАТ МЕБЛЕВА ФАБРИКА ЛАГОДА 163
182. ПрАТ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 126
183. ПАТ МЕГАНОМ 62
184. ПАТ МЕДЛАБОРТЕХНІКА 77
185. ТОВ МЕЖІВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" 26
186. ПрАТ МЕЙЕР УНД МЕЙЕР ТРАНСПОРТ ЛОГІСТІКС 184
187. ПАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" 127
188. ПрАТ МЕХАНІЗАТОР 185
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189. ПАТ МИКИТІВСЬКИЙ АЛЕБАСТРОВИЙ КОМБІНАТ 177
190. ПАТ МИКОЛАЇВАВТОСЕРВІС 38
191. ПрАТ МИРГОРОДКУРОРТ 141
192. ПрАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 112
193. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 143
194. ПрАТ МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 195
195. ПрАТ МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС 29
196. ПрАТ МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 108
197. ПрАТ МУЛЬТІФАРМА 118
198. ПрАТ МУССОН-ТУР 37
199. ПрАТ МУШКЕТІВСЬКА АВТОБАЗА 47
200. ПрАТ НАТУРФАРМ 183
201. ПрАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "ДОНБАСЦИВІЛЬПРОЕКТ" ІМЕНІ М.О.ТРАВКІНА 11
202. ПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ" 85
203. ДПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАГРОЛІЗИНГ" 80
204. ПАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ АТП 17443 132
205. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 180
206. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬГОСПМАШИН 180
207. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКРЕМБУД 181
208. ПАТ НОРД 152
209. ПрАТ ОБ’ЄКТИВ 37
210. ПАТ ОБЛАСНИЙ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 54
211. ПАТ ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 5
212. ПрАТ ОВРУЦЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №8 169
213. ПАТ ОДЕСАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 44
214. ПАТ ОДЕСНАФТОПРОДУКТ 96
215. ПАТ ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУД 172
216. ПрАТ ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 37
217. ПрАТ ОДЕСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ" 50
218. ПрАТ ОДЕСЬКИЙ ДРІЖДЖОВИЙ ЗАВОД 45
219. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 171
220. ПАТ ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ" 170
221. ПрАТ ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ 187
222. ПрАТ ОПТОВО-РОЗНИЧНА БАЗА "ОДЕСАРИБСНАБ" 177
223. ПрАТ ОСТЕК 47
224. ПАТ ОТАВА 188
225. ПАТ ОТП БАНК 112
226. ПрАТ ПАННА 94
227. ПрАТ ПАНСИОНАТ "КРИМСЬКИЙ" 39
228. ПрАТ ПАРТНЕР-ПРИВАТ 37
229. АТ ПДІФ ВТ "УКРСИБ А-ВІСТА" АТ "КУА "УКРСИБ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 83
230. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №9 179
231. ПрАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №171 165
232. ВАТ ПЕРЛИНА 39
233. ПАТ ПЕРШИЙ ЕКПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ 28
234. ВАТ ПЕТРІВСЬКИЙ ЗАВОД СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ 162
235. ПрАТ ПЕТРОСТАЛЬ 52
236. ПрАТ ПЕЧАНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 161
237. ПрАТ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ІНТЕРВИБУХПРОМ" 100
238. ПрАТ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ІНТЕРКЕРАМА" 25
239. ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" 4
240. ПрАТ ПЛАСКЕ 11
241. ПрАТ ПЛАСТ 165
242. ПрАТ ПЛАСТМОДЕРН 186
243. ПАТ ПЛЕМСЕРВІС 151
244. ПАТ ПЛОДООВОЧ 61
245. ПАТ ПЛОДООВОЧПРОМ 49
246. АТ ПНІФ ЗТ "УКРСИБ СТАБІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 2" АТ "КУА АПФ "УКРСИБ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 83
247. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МАРІУПОЛЬГАЗ" 34
248. ЗАТ ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ 95
249. ПАТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО 142
250. ПрАТ ПОЛТАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1662 199
251. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 105
252. ВАТ ПОПIЛЬНЯНСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО 11839 181
253. ПАТ ПРЕСТИЖ-ІНТЕР 21
254. ПАТ ПРИКОРДОННИК 35
255. ПрАТ ПРИЛУЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 63
256. ПАТ ПРОЖЕКТОР 182
257. ПрАТ ПРОМСНАБ 107
258. ПАТ ПТАХОКОМБІНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" 42
259. ПрАТ РАДИВИЛІВСЬКЕ РТП 25
260. ПАТ РАДСАД 36
261. ПрАТ РЕМБУДКОМПЛЕКТ 31
262. ПрАТ РЕМБУДСЕРВІС 165
263. ПАТ РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ 63
264. ПрАТ РЕСТОРАН СЕВАСТОПОЛЬ 29
265. ПрАТ РІВНЕВОДАВТОТРАНС 25
266. ПрАТ РІВНЕНСЬКЕ АТ "ТЕХНОСЕРВІС" 24
267. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 194
268. ПрАТ РУЖИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11840 44
269. ПАТ РУТЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГОРМАШ 155
270. ПАТ САБАРІВСЬКИЙ КАР’ЄР 48
271. ПАТ САРНЕНСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №66 22
272. ЗАТ СБЗ ПЛАЗ 62
273. ПрАТ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "НОРД" 11
274. ПрАТ СЄНТЯБРЬ 30
275. ПрАТ СК "КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ" 107
276. ПрАТ СК "ТЕКОМ" 64
277. ПрАТ СК "ТЕКОМ-ЖИТТЯ" 64
278. ПрАТ СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ" 132
279. ПрАТ СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ" 146
280. ПрАТ СКБ-ІНВЕСТ 25
281. ВАТ СКОЛІВСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 89
282. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ "БУДФАРФОР" 65
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СЬОГОДнІ В нОМЕРІ ОПУБЛІКОВАнІ:
283. ПрАТ СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА 199
284. ВАТ СЛОВ'ЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 26
285. ПАТ СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 166
286. ТОВ СОРТНАСIННЄОВОЧ 184
287. ПрАТ СОЮЗ 94
288. ПрАТ СП ЕН ЕС АЙ КОНСТРАКШН 94
289. ПрАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90 20
290. ПрАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90 20
291. ПрАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90 20
292. ПрАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90 21
293. ПрАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- КАЗАХСТАНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА 183
294. ПрАТ СПМК-6 141
295. ТОВ СПОРТЕК 51
296. ПАТ СТАРОБІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 31
297. ПрАТ СТЕРХ 82
298. ПрАТ СТІВІДОРНА КОМПАНІЯ "АВЛІТА" 108
299. ПрАТ СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 124
300. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-СИСТЕМА" 193
301. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРГАРАНТ" 91
302. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА-СІЧ" 46
303. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТАНДАРТ" 126
304. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВИЙ БУДИНОК" 55
305. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" 165
306. ПрАТ СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’ЄР 51
307. ПрАТ СУДАЦЬКЕ РЕМОНТО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 125
308. ПрАТ СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "ЕЛЕКТРОСІТІ" 135
309. ПАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 145
310. ЗАТ ТАЙГА-95 64
311. ПрАТ ТАНАИС 37
312. ПрАТ ТАРА 74
313. ПрАТ ТЕАТРАЛЬНЕ 60
314. ПрАТ ТЕМІО 146
315. ВАТ ТЕМП 104
316. ПрАТ ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ 84
317. ПрАТ ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 77
318. ВАТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 52
319. ПрАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР "МАТРИЦЯ" 50
320. ЗАТ ТОРГОВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ 149
321. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ "БОРИСФЕН" 109
322. ПрАТ ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАКУЛА" 45
323. ПрАТ ТОРІН 186
324. ПрАТ ТРАНСАВТОСЕРВІС 55
325. ПАТ ТРАНС-ЛЕГІОН 38
326. ВАТ ТРАНС-ОБОЛОНЬ 14
327. ПрАТ ТРАНСПОРТ 107
328. ПАТ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 61
329. ПрАТ ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД АГ 186
330. ПАТ ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОМАШ 144
331. ПрАТ ТЦ АЯН-ДЕРЕ 104
332. ПрАТ УКРАЇНСЬКА МЕДІА КОРПОРАЦІЯ 186
333. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК 3
334. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРГАЗПРОЕКТ" 10
335. ПрАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 29
336. ЗАТ УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ АЛЬЯНС 141
337. ПрАТ УКРАЇНСЬКІ РАДІОСИСТЕМИ 4
338. ПрАТ УКРГІПРОБУМ 163
339. ЗАТ УКРДОРСЕРВІС 183
340. ТОВ УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС 13
341. ПрАТ УКРЗЕРНОІМПЕКС 126
342. ПАТ УКРКОМУНБАНК 79
343. ЗАТ УКРОПТБАКАЛЕЯ 8
344. ПАТ УКРОПТБАКАЛІЯ 147
345. ПАТ УКРОПТБАКАЛІЯ 148
346. ПАТ УКРОПТБАКАЛІЯ 149
347. ПрАТ УКРРИБА 184
348. ПАТ УКРСПЕЦРЕЗЕРВ 115
349. ПАТ УКРТРАНС 60
350. ПрАТ УКРТРАНС-МИКОЛАЇВ 37
351. ПрАТ УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА 27
352. ПАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ "СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ" 48
353. ПрАТ ФАБРИКА МРIЯ 187
354. ВАТ ФАБРИКА ПРУТ 24
355. ВАТ ФАБРИКА ПРУТ 24
356. ПрАТ ФАРМАЦІЯ-2000 199
357. ПАТ ФАСТІВСЬКЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗАК" 78
358. ПрАТ ФЕРРОТРЕЙД ІНТЕРНЕШНЛ 109
359. ПрАТ ФІНАНСИСТ 84
360. ТОВ ФІНТЕХНОЛОГІЇ 113
361. ПрАТ ФОНДОВА КОМПАНІЯ "АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ" 91
362. ПАТ ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА № 2 4
363. ЗАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛАНЕТАРІЙ ІМ. ЛЬОТЧИКА-КОСМОНАВТА Ю.О.ГАГАРІНА 30
364. ЗАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛАНЕТАРІЙ ІМ. ЛЬОТЧИКА-КОСМОНАВТА Ю.О.ГАГАРІНА 32
365. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД 196
366. ПрАТ ХАРЧОВИК 54
367. ПрАТ ХЕРСОНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ 39
368. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦУКОРНИЙ ЗАВОД 63
369. ПрАТ ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦІЇ - ЗВ'ЯЗОК 199
370. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД № 3 119
371. ПАТ ЧЕРНІГІВБУД 186
372. ПрАТ ЧЕРНІГІВФОТО 55
373. ПАТ ЮГЦЕМЕНТ 75
374. ПрАТ ЮЖМОРМОНТАЖ 169
375. ПрАТ ЯВІР-АГРОСЕРВІС 55
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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: 1 000 
За мов лен ня № 0125379
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
23.04.2013 р. 

Офіційне видання національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

Передплатний індекс: 

96370 
(ціна передплати на 
місяць — 100,43 грн 
на рік — 1205,16 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
ціна на 1 місяць:  
90,00 грн
ціна на рік: 
1080,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
 (067) 9006948

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                          

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                        

      
     На 2013 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

   34602064 

320995

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   34602064 26007301003980

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007301003980

Державне підприємство "Інформаційновидавничий центр 
"Відомості національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"


