ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
Під тверд жую ід ентичність електронної та паперової форм інформації , що под ається д о Комісії , та д остовірність
інформації , над аної д ля розкриття в загальнод оступній інформаційній базі д аних Комісії .
Презид ент

Олексієнко Олег
Волод имирович

(посад а)

(під пис)
(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(д ата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
1. Загальні від омості
1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТ НЕ АКЦІОНЕРНЕ Т ОВАРИСТ ВО "ЕЛСІТ ОН"

1.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаход ження

Украї на, Запорізька область, д /н, м. Запоріжжя, 69001,
вул. Чубаря, буд .2-А кв.8

1.4. Ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ

22116654

1.5. Міжміський код та телефон, факс

0612130540, 0612130540

1.6. Електронна поштова ад реса

elsyton@elsyton.com

2. Д ані про д ату та місце оприлюд нення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнод оступній інформаційній базі д аних Комісії

14.04.2013
(д ата)

2.2. Річна інформаця опублікована у
д /н, бюлетень "Від омості НКЦПФР"
(д ата)
(номер та найменування офіційного д рукованого вид ання)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.elsyton.com

в мережі Інтернет
(д ата)

(ад реса сторінки)

ЗМІСТ
1. Основні від омості про емітента:
а) ід ентифікаційні реквізити, місцезнаход ження емітента

X

б) інформація про д ержавну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні вид и д іяльності

X

ґ) інформація про од ержані ліцензії (д озволи) на окремі вид и д іяльності
д ) від омості щод о належності емітента д о буд ь-яких об'єд нань під приємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паї в)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату ї х праці
4. Інформація про посад ових осіб емітента:
а) інформація щод о освіти та стажу роботи посад ових осіб емітента

X

б) інформація про волод іння посад овими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що волод іють 10 від сотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про д ивід енд и
8. Інформація про юрид ичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Від омості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похід ні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного період у
д ) інформація щод о вид аних сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господ арську д іяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щод о вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних вид ів прод укції
ґ) інформація про собівартість реалізованої прод укції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Від омості щод о особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного період у
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад , структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвід ношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щод о співвід ношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну д ату після змін іпотечних активів у склад і
іпотечного покриття, які від булися протягом звітного період у
в) інформація про заміни іпотечних активів у склад і іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів д о склад у іпотечного покриття
г) від омості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за вид ами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного період у

X

ґ) від омості щод о під став виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які склад ають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кред итними
д оговорами (д оговорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено д о склад у
іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щод о реєстру іпотечних активів
20. Основні від омості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що волод іють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка склад ена за положеннями (станд артами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї ) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що провод ились у звітному році (д ля акціонерних
товариств) (д од ається д о паперової форми при под анні інформації д о Комісії )

X

27. Ауд иторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка склад ена за міжнарод ними станд артами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій під приємств, виконання зобов'язань за
якими зд ійснюється шляхом перед ачі об'єкта (частини об'єкта) житлового буд івництва)
30. Примітки
Т овариство не має лiцензiй (д озволів) на окремi вид и д iяльностi. Емiтент не належить д о буд ь-яких об`єд нань
пiд приємств. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним
товариством. Послугами рейтингових агентств не користовувалися. Облiгацiї (буд ь-яких вид ів), iпотечнi цiннi папери,
похiд нi цiннi папери, сертифiкати ФОН та буд ь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Т овариством не розміщувалися.
Гарантiї третiх осiб при випуску боргових цiнних паперiв не над авалися. Т овариство не має зобов`язань за
облiгацiями, iпотечними та iншими цiнними паперами, сертифiкатами ФОН та фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права. Iпотечне покриття вiд сутнє. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних активiв
вiд сутнiй. Сертифiкати ФОН не розміщувалися. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiд сутнiй в зв`язку з тим, що
цiльовi облiгацiї , виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не
розміщувалися. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кред итним д оговорами (д оговорами
позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. У товариства немає код ексу (принципiв, правил)
корпоративного управлiння, тому в розд iлi "Залучення iнвестицiй та вд осконалення практики корпоративного
управлiння" не вказана д ата його прийняття. Фактiв викупу власних акцiй за звiтний перiод не було. Емiтент не
склад ає фiнансову звiтнiсть вiд оповiд но д о Мiжнарод них станд артiв. Замовлених та/або вид аних сертифікатів
протягом звітного період у не було. Т овариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління
не заповнюється. Особлива інформація від повід но д о розд ілу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (Рішення Д КЦПФР №1591 від 19.12.2006) та інформація про іпотечні цінні папери від повід но д о
розд ілу ІІІ цього ж Положення, протягом звітного період у не виникала. Інформацiя про собiвартiсть реалiзованої
прод укцiї , та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних вид iв прод укцiї не заповнювались тому,
що д охід (виручка) від реалізації прод укції за звітний період склад ає менше ніж 5 млн.грн. “Інформація про
засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паї в)“, “Інформація про
чисельність працівників та оплату ї х праці”, “Інформація про д ивід енд и”, “Інформація про юрид ичних осіб,
послугами яких користується емітент”, “Опис бізнесу” не над аються, оскільки емітент є приватним акціонерним
товариством, яке не зд ійснювало публічне (від крите) розміщення цінних паперів (від повід но д о п.1.2 Глави 2
Розд ілу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверд женого Рішенням Д КЦПФР
№1591 від 19.12.2006). Замість копії (й) протоколу(ів) загальних зборів емітента над ається копі рішення Акціонера
(Т овариство склад ається з од нієї особи) від 02.04.2012р. Інформація про це рішення також навед ена в розд ілі
"Інформація про загальні збори акціонерів".

Основні відомості про емітента
1. Ід ентифікаційні реквізити, місцезнаход ження емітента
1.1. Повне найменування

ПРИВАТ НЕ АКЦІОНЕРНЕ Т ОВАРИСТ ВО "ЕЛСІТ ОН"

1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ЕЛСІТ ОН"

1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

1.4. Поштовий інд екс

69001

1.5. Область, район

Запорiзька область

1.6. Населений пункт

м. Запоріжжя

1.7. Вулиця, буд инок

вул. Чубаря, буд .2-А кв.8

2. Інформація про д ержавну реєстрацію емітента
2.1. Серія і номер свід оцтва

ААБ 475923

2.2. Д ата д ержавної реєстрації

13.07.1994

2.3. Орган, що вид ав свід оцтво

Виконавчий комітет Запорізької міської рад и Запорізької
області

2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

32000

2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

32000

3. Банки, що обслуговують емітента
3.1. Найменування банку (філії , від д ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

АТ “МЕТ АБАНК”

3.2. МФО банку

315282

3.3. Поточний рахунок

26000147601

3.4. Найменування банку (філії , від д ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

немає

3.5. МФО банку

д /н

3.6. Поточний рахунок

д /н

4 . Основні вид и д іяльності
Код за КВЕД

Найменування

63.11

Оброблення д аних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними д іяльність

26.51

Виробництво інструментів і облад нання д ля вимірювання, д ослід ження та навігації

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля

Інформація про од ержані ліцензії (д озволи) на окремі вид и д іяльності*
Вид
д іяльності

Номер ліц ензії
(д озволу)

Д ата
вид ачі

Д ержавний орган, що
вид ав

Д ата закінчення д ії ліц ензії
(д озволу)

1

2

3

4

5

Від омості щод о належності емітента д о буд ь-яких об'єд нань під приємств
Найменування об’єд нання Місц езнаход ження об’єд нання

Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнарод не)

Д ата визначення або поновлення
рейтингової оц інки емітента або
ц інних паперів емітента

Рівень кред итного
рейтингу емітента або
ц інних паперів емітента

1

2

3

4

Інформація про органи управління емітента

Інформація про посад ових осіб емітента
Посад а

Ревізор

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Свiд ерський Костянтин Ед уард ович
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1965

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

12

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

ЗАТ "Елсiтон", Голова ревiзiйної комiсiї

Опис

РЕВIЗОР є органом Т овариства, який зд iйснює перевiрку фiнансовогоспод арської д iяльностi Т овариства. Повноваження: - витребовувати у
Т овариства д окументи стосовно фiнансово-господ арської д iяльностi
Т овариства; - вимагати скликання позачергових загальних зборiв; вносити пропозицiї д о поряд ку д енного загальних зборiв; - бути
присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань
поряд ку д енного з правом д орад чого голосу, в разi коли вiн не є
акцiонером; - вимагати вiд працiвникiв Т овариства пояснень з питань,
що вiд несенi д о компетенцiї ревiзора; - зд iйснювати iншi д iї ,
перед баченi Статутом та чинним законод авством. Обовязки: пiд тверд жувати д остовiрнiсть д аних, що мiстяться у звiтах та iнших
фiнансових д окументiв або встановлювати факт ї х нед остовiрностi; iнформувати виконавчий орган про виявленi факти порушення
встановленого законод авством поряд ку вед ення бухгалтерської
звiтностi та зд iйснення фiнансово-господ арської д iяльностi; - над авати
виконавчому органу не пiзнiше нiж за 45 д нiв д о д ати провед ення
чергових загальних зборiв висновок за пiд сумками перевiрки фiнансовогоспод арської д iяльностi Т овариства за рiк; - вимагати позачергового
скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим
iнтересам Т овариства або виявлення зловживань, вчинених
посад овими особами; - д отримуватися встановленого в Т овариствi
режиму конфiд енцiйної таємницi вiд носно д окументiв, д оступ д о яких
вони мають в силу виконання свої х функцiй; - не розголошувати
iнформацiю, що має статус iнсайд ерської ; - зд iйснювати iншi д iї ,
перед баченi Статутом та чинним законод авством. Винагород у (в т.ч. в
натуральнiй формi) за виконання обов"язкiв ревiзора у 2012 роцi не
отримував. Змін у персональному склад і щод о посад ової особи у
звітному період і не було. Непогашених суд имостей за корисливi та
посад овi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Поперед нi
посад и: заступник д иректора, Голова ревiзiйної комiсiї . Посад и на буд ьяких iнших пiд приємствах не обiймає. Посад ова особа не над ала згод у
на розкриття паспортних д аних.

Посад а

Член презид iї , головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Т рiньова Свiтлана Юрiї вна
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1963

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

7

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

Т ОВ "Фiрма ФБК" - головний бухгалтер

Опис

Презид iя є колегiальним виконавчим органом Т овариства, який
зд iйснює управлiння поточною д iяльнiстю Т овариства. Д о компетенцiї
презид iї належить вирiшення всiх питань, повязаних з керiвництвом
поточною д iяльнiсть Т овариства, крiм питань, що належать д о
виключної компетенцiї загальних зборiв. Повноваження: 1) отримувати
повну, д остовiрну та своєчасну iнформацiю про Т овариство, необхiд ну
д ля виконання свої х функцiй; 2) вимагати провед ення засiд ання
презид iї ; 3) над авати у письмовiй формi зауваження на рiшення
презид iї Т овариства; 4) вносити питання д о поряд ку д енного
засiд ання презид iї ; 5) отримувати справед ливу винагород у, розмiр якої
встановлюється загальними зборами акцiонерiв та вносити питання д о
поряд ку д енного засiд ання. Обовязки: д iяти в iнтересах Т овариства
д обросовiсно, розумно та не перевищувати свої х повноважень;
д отримуватися всiх встановлених у Т овариствi правил, пов`язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим
д оступом; не розголошувати конфiд енцiйну та iнсайд ерську
iнформацiю, яка стала вiд омою у зв`язку iз виконанням свої х функцiй,
особам, якi не мають д оступу д о такої iнформацiї , а також
використовувати ї ї у свої х iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
керуватися у свої й д iяльностi чинним законод авством Украї ни,

Статутом Т овариства, iншими внутрiшнiми д окументами Т овариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв.
Повноваження як головного бухгалтера: Головний бухгалтер забезпечує
д отримання на пiд приємствi встановлених єд иних метод ологiчних
засад бухгалтерського облiку, склад ання i под ання у встановленi строки
фiнансової звiтностi; органiзовує контроль за вiд ображенням на
рахунках бухгалтерського облiку всiх господ арських операцiй; бере
участь в оформленнi матерiалiв, повязаних iз нестачею та
вiд шкод уванням втрат вiд нестачi, крад iжки i псування активiв
пiд приємства. Обов'язки як головного бухгалтера: Забезпечувати
вед ення бухгалтерського облiку, д отримуючись єд иних метод ологiчних
засад , встановлених Законом Украї ни "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Украї нi", з урахуванням особливостей д iяльностi
Т овариства i технологiї оброблення облiкових д аних. Забезпечувати
склад ання на основi д аних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi
Т овариства, пiд писувати ї ї та под авати в установленi строки
користувачам. За погод женням з виконавчим органом Т овариства
забезпечувати перерахування под аткiв та зборiв, перед бачених
законод авством, провод ити розрахунки з iншими кред иторами
вiд повiд но д о д оговiрних зобов`язань. Розмiр виплаченої винагород и у
2012 роцi склав 29 126,43 грн., в натуральнiй формi винагород у не
отримувала. Змін у персональному склад і щод о посад ової особи у
звітному період і не було. Непогашених суд имостей за корисливi та
посад овi злочини не має. Стаж керiвної роботи 7 років. Поперед нi
посад и: iнженер-технолог, iнженер, науковий працiвник, фермер,
iнженер-аналiтик, керiвник групи товарного облiку, заступник гол.
бухгалтера, головний бухгалтер. Посад и на буд ь-яких iнших
пiд приємствах не обiймає. Посад ова особа не над ала згод у на
розкриття паспортних д аних.

Посад а

Член презид ії

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Т ерещенко Волод имир Вiкторович
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1958

Освіта**

Незакiнчена вища

Стаж керівної роботи (років)**

3

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

Д П "Т рамплiн" - налагод жувач технологiчного устаткування

Опис

Презид iя є колегiальним виконавчим органом Т овариства, який
зд iйснює управлiння поточною д iяльнiстю Т овариства. Д о компетенцiї
презид iї належить вирiшення всiх питань, повязаних з керiвництвом
поточною д iяльнiсть Т овариства, крiм питань, що належать д о
виключної компетенцiї загальних зборiв. Повноваження: 1) отримувати
повну, д остовiрну та своєчасну iнформацiю про Т овариство, необхiд ну
д ля виконання свої х функцiй; 2) вимагати провед ення засiд ання
презид iї ; 3) над авати у письмовiй формi зауваження на рiшення
презид iї Т овариства; 4) вносити питання д о поряд ку д енного
засiд ання презид iї ; 5) отримувати справед ливу винагород у, розмiр якої
встановлюється загальними зборами акцiонерiв та вносити питання д о
поряд ку д енного засiд ання. Обовязки: д iяти в iнтересах Т овариства
д обросовiсно, розумно та не перевищувати свої х повноважень;
д отримуватися всiх встановлених у Т овариствi правил, пов`язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим
д оступом; не розголошувати конфiд енцiйну та iнсайд ерську
iнформацiю, яка стала вiд омою у зв`язку iз виконанням свої х функцiй,
особам, якi не мають д оступу д о такої iнформацiї , а також
використовувати ї ї у свої х iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
керуватися у свої й д iяльностi чинним законод авством Украї ни,
Статутом Т овариства, iншими внутрiшнiми д окументами Т овариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв. Розмiр
виплаченої винагород и у 2012 роцi склав 27 088,90 грн., в натуральнiй
формi винагород у не отримувала. Змін у персональному склад і щод о
посад ової особи у звітному період і не було. Непогашених суд имостей
за корисливi та посад овi злочини не має. Стаж керiвної роботи 3 роки.
Поперед нi посад и: слюсар механо-склад альних робiт,
електромонтером, електрослюсарем, налагод жувач технологiчного
устаткування, монтажник рад iоапаратури, регулювальник апаратури,
монтажник-регулювальник, керiвник структурного пiд розд iлу - головний
спецiалiст , налагод жувач технологiчного устаткування. Посад и на буд ьяких iнших пiд приємствах не обiймає. Посад ова особа не над ала згод у
на розкриття паспортних д аних.

Посад а

Презид ент

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Олексiєнко Олег Волод имирович
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*

д /н, д /н, д /н

або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи
Рік народ ження**

1964

Освіта**

вища

Стаж керівної роботи (років)**

21

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

ЧПКФ "АТ " - д иректор

Опис

Презид iя є колегiальним виконавчим органом Т овариства, який
зд iйснює управлiння поточною д iяльнiстю Т овариства. Д о компетенцiї
презид iї належить вирiшення всiх питань, повязаних з керiвництвом
поточною д iяльнiсть Т овариства, крiм питань, що належать д о
виключної компетенцiї загальних зборiв. Презид ент органiзовує роботу
презид iї , скликає засiд ання презид iї , забезпечує вед ення протоколiв
засiд ань. Повноваження: Презид ент вправi без д овiреностi д iяти вiд
iменi Т овариства вiд повiд но д о рiшень презид iї , в тому числi
пред ставляти iнтереси Т овариства, вчиняти правочини вiд iменi
Т овариства, вид авати накази та д авати розпоряд ження , обовязковi
д ля виконання всiма працiвниками Т овариства. Крiм того має право: 1)
отримувати повну, д остовiрну та своєчасну iнформацiю про
Т овариство, необхiд ну д ля виконання свої х функцiй; 2) вимагати
провед ення засiд ання презид iї ; 3) над авати у письмовiй формi
зауваження на рiшення презид iї Т овариства; 4) вносити питання д о
поряд ку д енного засiд ання презид iї ; 5) отримувати справед ливу
винагород у, розмiр якої встановлюється загальними зборами
акцiонерiв та вносити питання д о поряд ку д енного засiд ання. Обовязки:
д iяти в iнтересах Т овариства д обросовiсно, розумно та не
перевищувати свої х повноважень; д отримуватися всiх встановлених у
Т овариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим д оступом; не розголошувати конфiд енцiйну та
iнсайд ерську iнформацiю, яка стала вiд омою у зв`язку iз виконанням
свої х функцiй, особам, якi не мають д оступу д о такої iнформацiї , а
також використовувати ї ї у свої х iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
керуватися у свої й д iяльностi чинним законод авством Украї ни,
Статутом Т овариства, iншими внутрiшнiми д окументами Т овариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв. Розмiр
виплаченої винагород и у 2012 роцi склав 29 985,76 грн., в натуральнiй
формi винагород у не отримувала. Змін у персональному склад і щод о
посад ової особи у звітному період і не було. Непогашених суд имостей
за корисливi та посад овi злочини не має. Стаж керiвної роботи 21 рік.
Поперед нi посад и: iнженер, iнженер-конструктор, головний iнженер,
д иректор. Посад и на буд ь-яких iнших пiд приємствах не обiймає.
Посад ова особа не над ала згод у на розкриття паспортних д аних.

Інформація про волод іння посад овими особами емітента акціями емітента
Посад а

1
Ревізор

Прізвище,
Паспортні д ані
Д ата
Кількість
Від
Кількість за вид ами акц ій
ім'я, по
фізичної особи внесення
акц ій
загальної
прості
прості на
привілейовані привілейовані
батькові
(серія, номер,
до
(штук)
кількості
іменні пред 'явника
іменні
на
фізичної
д ата вид ачі,
реєстру
акц ій (у
пред 'явника
особи або
орган, який
від сотках)
повне
вид ав)* або
найменування ід ентифікац ійний
юрид ичної
код за ЄД РПОУ
особи
юрид ичної особи
2

3
д /н, д /н, д /н

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

Презид ент Олексiєнко Олег д /н, д /н, д /н
Волод имирович

32000

100

32000

0

0

0

Член
презид iї ,
головний
бухгалтер

Т рiньова
Свiтлана
Юрiї вна

д /н, д /н, д /н

0

0

0

0

0

0

Член
презид ії

Т ерещенко
Волод имир
Вiкторович

д /н, д /н, д /н

0

0

0

0

0

0

32000

100

32000

0

Усього

Свiд ерський
Костянтин
Ед уард ович

0

Інформація про осіб, що волод іють 10 від сотками та більше акцій емітента
Найменування Ід ентифікац ійний Місц езнаход ження
Д ата
Кількість
Від
Кількість за вид ами акц ій
юрид ичної
код за ЄД РПОУ
внесення
акц ій
загальної
прості
прості
на
привілейовані привілейовані
особи
до
(штук)
кількості
іменні пред 'явника
іменні
на
реєстру
акц ій (у
пред 'явника
від сотках)
Прізвище, ім'я, Серія, номер, д ата вид ачі паспорта,
по батькові
найменування органу, який вид ав
фізичної
паспорт**
особи*

Д ата
Кількість
Від
Кількість за вид ами акц ій
внесення
акц ій
загальної
прості
прості
на
привілейовані привілейовані
до
(штук)
кількості
іменні
на
реєстру
акц ій (у іменні пред 'явника
пред 'явника
від сотках)

Олексiєнко Олег Волод имирович

32000

100

32000

0

Усього

32000

100

32000

0

0

0
0

Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X
Д ата провед ення

02.04.2012

Кворум зборів**

100

Опис

02.04.2012 Акціонером (Т овариство склад ається з од нієї особи) прийняті наступні
рішення:
1. Розгляд звіту презид ії про результати фінансово-господ арської д іяльності ПрАТ
“ЕЛСІТ ОН” за 2011 рік та ї х затверд ження.
2. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ “ЕЛСІТ ОН” за 2011 рік та ї х затверд ження.
3. Затверд ження річного звіту Т овариства за 2011 рік.
4. Затверд ження поряд ку розпод ілу прибутку Т овариства за 2011 рік.
5. Визначення основних напрямів д іяльності Т овариства на 2012 рік.
Осіб, що под авали пропозиції д о переліку питань д о поряд ку д енного, не було.
Ініціатором прийняття рішень був Акціонер, що волод іє 100% акцій Т овариства.
Результати розгляд у питань:
1. Затверд ити звіт презид ії про результати фінансово-господ арської д іяльності ПрАТ
“ЕЛСІТ ОН” за 2011 рік.
2. Затверд ити звіт та висновки Ревізора ПрАТ “ЕЛСІТ ОН” за 2011 рік.
3. Затверд ити річний звіт Т овариства за 2011 рік.
4. Затверд ити наступний поряд ок розпод ілу прибутку Т овариства: нарахування та
виплату д ивід енд ів зд ійснювати за наказом Презид ента з червня по вересень 2012 р.
5. Основними напрямами д іяльності Т овариства на 2012 рік визначити: под альший
розвиток існуючих напрямків.

Інформація про випуски акцій
Д ата
реєстрац ії
випуску

Номер
Найменування
Міжнарод ний
свід оц тва
органу, що
ід ентифікац ійний
про
зареєстрував
номер
реєстрац ію
випуск
випуску

1

2

3

06.10.2010

155/08/1/10

Т ип ц інного
папера

4

Запорiзьке
територiальне
управлiння
Д КЦПФР

Форма
Номінальна Кількість Загальна
Частка у
існування та
вартість
акц ій
номінальна статутному
форма випуску
(грн.)
(штук)
вартість
капіталі (у
(грн.)
від сотках)

5

UA4000092712

6

7

8

Акція проста
Безд окументарні 1
безд окументарна іменні
іменна

32000

9
32000

10
100

Акцiї Т овариства не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Перехiд права власностi на акцiї вiд бувається згiд но з
законод авством Украї ни з урахуванням особливостей щод о переход у права власностi на акцiї приватних акцiонерних товариств. Фактiв
лiстингу/д елiстингу цiнних паперiв емiтента на фонд ових бiржах не було. Д од аткової емiсiї не зд iйснювали, рiшення щод о д од аткової емiсiї акцiй не
приймалося. Д острокового погашення не було.

Процентні облігації
Д ата
реєстрац ії
випуску

Номер
Найменування Номінальна Кількість Форма
Загальна
Проц ентна
Т ермін
Сума
Д ата
свід оц тва
органу, що
вартість
у
існування номінальна ставка за
виплати виплачених погашення
про
зареєстрував
(грн.)
випуску та форма
вартість
облігац іями проц ентів проц ентів
облігац ій
реєстрац ію
випуск
(штук)
випуску
(грн.)
(у
за звітний
випуску
від сотках)
період
(грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Д исконтні облігації
Д ата
реєстрац ії
випуску

Номер
свід оц тва
про
реєстрац ію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

Номінальна Кількість
вартість
у
(грн.)
випуску
(штук)
4

Форма
існування
та форма
випуску

5

Загальна
Д ата
номінальна погашення
вартість
облігац ій
(грн.)

6

7

8

Цільові (безпроцентні) облігації
Д ата
реєстрац ії
випуску

Номер
Найменування Номінальна Кількість Форма
Загальна Найменування
Д ата
свід оц тва
органу, що
вартість
у
існування номінальна
товару
погашення
про
зареєстрував
(грн.)
випуску та форма
вартість
(послуги), під
облігац ій
реєстрац ію
випуск
(штук)
випуску
(грн.)
який
випуску
зд ійснено
випуск

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких під лягає реєстрації) (крім
іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Д ата реєстрац ії
випуску

Вид ц інних
паперів

Обсяг
випуску (грн.)

Обсяг розміщених ц інних паперів на
звітну д ату (грн.)

Умови обігу та
погашення

1

2

3

4

5

Інформація про похід ні цінні папери
Д ата
реєстрац ії
випуску

1

Номер
Вид
Різновид Серія
Строк
Строк
Строк
Кількість Обсяг Характерристика
свід оц тва похід них похід них
розміщення
д ії
(термін) похід них випуску базового активу
про
ц інних
ц інних
виконання ц інних
(грн.)
реєстрац ію паперів паперів
паперів
випуску
у
випуску
(шт.)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
період у

Оренд овані основні засоби
(тис.грн.)

на кінец ь
період у

на початок
період у

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на кінец ь
період у

на початок
період у

на кінец ь
період у

1. Виробничого
призначення:

58.1

49.1

0

0

58.1

49.1

буд івлі та
споруд и

0

0

0

0

0

0

машини та
облад нання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

58.1

49.1

0

0

58.1

49.1

2.
Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

буд івлі та
споруд и

0

0

0

0

0

0

машини та
облад нання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

58.1

49.1

0

0

58.1

49.1

Опис

Т ермiни використання ОЗ (за основними групами): Буд iвлi та споруд и -15 рокiв; Машини та
облад нання -5 рокiв; Т ранспортнi засоби 5 рокiв; Iншi (iнструменти, прилад и, iнвентар) 4 роки;
МНМА -1 рiк. Умови користування основними засобами за всiма групами зад овiльнi. Основнi засоби
за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на
початок звiтного перiод у 194,3 тис.грн., на кiнець звiтного перiод у 203,9 тис.грн Ступiнь зносу
основних засобiв на початок звiтного перiод у 70,1%, на кiнець звiтного перiод у 75,9%. Ступiнь
використання основних засобiв 100%. Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiод у 136,2
тис.грн., на кiнець звiтного перiод у 154,8 тис. грн. Обмеження на використання майна емiтента
вiд сутнi. Суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному період і не було.

Інформація щод о вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За поперед ній період

Розрахункова
вартість чистих
активів
(тис.грн.)

363.8

437.6

Статутний
капітал
(тис.грн.)

32

32

Скоригований
статутний
капітал
(тис.грн.)

32

32

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiд бувався вiд повiд но д о метод ичних рекоменд ацiй Д КЦПФР
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (станд арту) бухгалтерського облiку 2"Баланс",
затверд женого Наказом Мiнiстерства фiнансiв Украї ни 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих
активiв провод илося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати
майбутнiх перiод iв - Д овгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних
виплат i платежiв - Д оход и майбутнiх перiод iв.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (363,8 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (32 тис.грн.). Це
вiд повiд ає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного код ексу Украї ни.

Інформація про зобов'язання емітента
Вид и зобов'язань

Кред ити банку

Д ата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Від соток за
користування коштами
(від соток річних)

Д ата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похід ними цінними паперами)
(за кожним вид ом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
вид ом):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

Под аткові зобов'язання

X

15.4

X

X

Фінансова д опомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

136.7

X

X

Усього зобов'язань

X

152.1

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис

Інші зобов'язання (136,7 тис.грн.) включають кред иторську заборгованість за
товари, роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками зі
страхування, з оплати праці тощо.

Інформація щод о ауд иторського висновку
Найменування ауд итора (ауд иторської фірми): Т ОВАРИСТ ВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД ПОВІД АЛЬНІСТ Ю «АУД ИТ ОРСЬКА
ФІРМА «АУД ИТ ЦЕНТ Р- ЗАПОРІЖЖЯ»
Код за Єд иним д ержавним реєстром під приємств та організацій Украї ни: 23791493
Номер, серія, д ата вид ачі свід оцтва про внесення д о реєстру ауд иторських фірм та ауд иторів, вид аного
Ауд иторською палатою Украї ни: № 1934, вид аного за рішенням Ауд иторської палати Украї ни № 98 від 26 січня
2001р.
Останній звітний період за який провед ений ауд ит фінансової звітності: 2012 рік (01.01.2012 - 31.12.2012).
АУД ИТ ОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного ауд итора)
про фінансову звітність ПРИВАТ НОГО АКЦІОНЕРНОГО Т ОВАРИСТ ВА «ЕЛСІТ ОН» станом на 31.12.2012р.
Ауд иторський звіт призначається д ля власників цінних паперів та керівництва ПРИВАТ НОГО АКЦІОНЕРНОГО
Т ОВАРИСТ ВА «ЕЛСІТ ОН», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний д ля под ання д о
Д ержавної комісії з цінних паперів та фонд ового ринку при розкритті інформації емітентом.
Вступний параграф:
Основні від омості про емітента
Найменування емітента ПРИВАТ НЕ АКЦІОНЕРНЕ Т ОВАРИСТ ВО «ЕЛСІТ ОН»
Код ЄД РПОУ 22116654
№ свід оцтва про д ержавну реєстрацію та д ата вид ачі свід оцтва Серія А00 № 202608, д ата первинної реєстрації
13.07.1994 р., остання реєстрація 16.05.11
Юрид ична ад реса та місцезнаход ження 69001, м. Запоріжжя, вул. Чубаря, буд .2-а, кв. 8
Опис ауд иторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики
Ми провели ауд ит фінансової звітності ПРИВАТ НОГО АКЦІОНЕРНОГО Т ОВАРИСТ ВА «ЕЛСІТ ОН», що д од ається, яка
включає фінансовий звіт суб’єкта малого під приємництва за 2012 р. у склад і: Баланс на 31.12.2012 р., Звіт про
фінансові результати за 2012 рік.
Ауд ит провед ено у від повід ності з вимогами та положеннями Закону Украї ни «Про ауд иторську д іяльність», інших
законод авчих актів Украї ни та у від повід ності з вимогами Міжнарод них станд артів контролю якості, ауд иту, огляд у,
іншого над ання впевненості та супутніх послуг (д алі - МСА) Міжнарод ної фед ерації бухгалтерів, прийнятих в якості
Національних станд артів ауд иту рішенням Ауд иторської палати Украї ни № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у
від повід ності із МСА № 700 «Формулювання д умки та над ання звіту щод о фінансової звітності», МСА 705
«Мод ифікація д умки у звіті незалежного ауд итора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань
у звіті незалежного ауд итора».
Ці станд арти вимагають від нас д отримання від повід них етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і
зд ійснювати ауд иторську перевірку з метою од ержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не
містять суттєвих викривлень. Ауд ит включає перевірку шляхом тестування д оказів, які під тверд жують суми й
розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих
поперед ніх оцінок, зд ійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального под ання фінансових звітів.
Нами були виконані процед ури ауд иту згід но вимог МСА 500 «Ауд иторські д окази», що від повід ають меті отримання
д остатніх і прийнятних ауд иторських д оказів. У процесі виконання ауд иторських процед ур ми звернули увагу на
д оречність та д остовірність інформації , що використовується нами як ауд иторські д окази. Ауд иторські д окази
необхід ні нам д ля обґрунтування ауд иторської д умки та звіту. За свої м характером д окази є сукупними і
отримувались нами в основному за д опомогою ауд иторських процед ур, які виконувались в процесі ауд иту.
У свої й роботі ауд итор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки д о уваги бралися тільки
суттєві викривлення. Планування і провед ення ауд иту було спрямоване на од ержання розумних під тверд жень щод о
від сутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Д ослід ження зд ійснювалось шляхом тестування д оказів на
обґрунтування сум та інформації , розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка від повід ності застосованих
принципів обліку нормативним вимогам, щод о організації бухгалтерського обліку і звітності в Украї ні, чинним протягу
період у перевірки.
Вибір процед ур залежить від суд ження ауд итора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслід ок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ауд итор розгляд ав заход и внутрішнього контролю,
що стосуються склад ання та д остовірного под ання суб’єктом господ арювання фінансової звітності, з метою
розробки ауд иторських процед ур, які від повід ають обставинам, а не з метою висловлення д умки щод о ефективності
внутрішнього контролю суб’єкта господ арювання. Ауд ит включає також оцінку від повід ності використаних облікових
політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального под ання фінансової
звітності.
Ауд итори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на під приємстві цю процед уру
виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо д овіру, згід но вимог МСА. Нами були виконані процед ури,
які обґрунтовують д умку, що ці активи та зобов'язання наявні.
Метою провед ення ауд иторської перевірки фінансової звітності є над ання ауд иторові можливості висловити д умку
стосовно того, чи склад ена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згід но з визначеною концептуальною
основою фінансової звітності.
Ауд иторський висновок склад ено від повід но д о пункту 15 частини д ругої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону
Украї ни «Про д ержавне регулювання ринку цінних паперів в Украї ні», статті 40 Закону Украї ни «Про цінні папери та
фонд овий ринок», Законів Украї ни «Про ауд иторську д іяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнарод них
станд артів контролю якості, ауд иту, огляд у, іншого над ання впевненості та супутніх послуг, а також рішення
Ауд иторської палати Украї ни від 18.04.2003 № 122/2 «Про поряд ок застосування в Украї ні Станд артів ауд иту та
етики Міжнарод ної фед ерації бухгалтерів» з урахуванням вимог Положення щод о під готовки ауд иторських
висновків, які под аються д о Д ержавної комісії з цінних паперів та фонд ового ринку при розкритті інформації
емітентами та професійними учасниками фонд ового ринку, затверд женого рішенням Д ержавної комісії з цінних
паперів та фонд ового ринку від 29 вересня 2011р. №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї ни 28.11.2011

паперів та фонд ового ринку від 29 вересня 2011р. №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї ни 28.11.2011
р. за № 1358/20096.
Фінансова звітність Т овариства під готовлена згід но з вимогами, Національних положень (станд артів)
бухгалтерського обліку, та обраної Облікової політики. Річна фінансова звітність склад ена на під ставі д аних
бухгалтерського обліку Т овариства за станом на кінець останнього д ня звітного року.
Під готовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та
зобов'язань, від ображених у фінансовій звітності, а також на суми д оход ів та витрат, що від ображаються у
фінансових звітах протягом звітного період у.
Від повід альність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе від повід альність за под ання цієї фінансової звітності від повід но д о вимог Закону
Украї ни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї ні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV та національних
Положень (станд артів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає
необхід ним д ля забезпечення склад ання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслід ок
шахрайства або помилки.
Від повід альність ауд итора
Нашою від повід альністю є висловлення д умки щод о цієї фінансової звітності на основі результатів провед еного
нами ауд иту.
Ауд иторський висновок, який под ається д о Національної комісії з цінних паперів та фонд ового ринку (д алі – Комісія)
при розкритті інформації емітентами цінних паперів, повинен бути склад ений від повід но д о вимог Міжнарод них
станд артів контролю якості, ауд иту, огляд у, іншого над ання впевненості та супутніх послуг (д алі - МСА), зокрема д о
МСА 700 «Формулювання д умки та над ання звіту щод о фінансової звітності», МСА 705 «Мод ифікація д умки у звіті
незалежного ауд итора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного
ауд итора», МСА 720 „Від повід альність ауд итора щод о іншої інформації в д окументах, що містять перевірену
ауд итором фінансову звітність”, МСА 240 «Від повід альність ауд итора, що стосується шахрайства, при ауд иті
фінансової звітності».
Ми вважаємо, що отримали д остатні та прийнятні ауд иторські д окази д ля висловлення умовно - позитивної д умки.
Під става д ля висловлення умовно-позитивної д умки
Т овариство не зд ійснює нарахування резерву сумнівних боргів у від повід ності д о Положень (станд арту)
бухгалтерського обліку 10 «Д ебіторська заборгованість» та не провод ить оцінку існування ознак можливого
зменшення корисності активів, перед бачену Положенням (станд артом) бухгалтерського облік 28 «Зменшення
корисності активів».
Ауд итори вважають, що існують ознаки, які вказують на втрату ресурсів під приємства без ї х належної оцінки. Проте,
вказані факти мають обмежений вплив на положення справ в цілому i не впливають на загальну картину фінансового
стану ПрАТ «ЕЛСІТ ОН».
Висновок
На нашу д умку, за винятком впливу питань, про які йд еться у параграфі «Під става д ля висловлення умовнопозитивної д умки», фінансова звітність ПРИВАТ НОГО АКЦІОНЕРНОГО Т ОВАРИСТ ВА «ЕЛСІТ ОН» у склад і Балансу на
31.12.2012 р., Звіту про фінансові результати за 2012 р., справед ливо та д остовірно в усіх суттєвих аспектах
від ображає фінансовий стан Т овариства на 31.12.2012 р. у від повід ності д о вимог Закону Украї ни «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї ні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV та національних Положень
(станд артів) бухгалтерського обліку Украї ни.
Інша д опоміжна інформація, яка над ається від повід но д о вимог Положення щод о під готовки ауд иторських висновків,
які под аються д о Д ержавної комісії з цінних паперів та фонд ового ринку при розкритті інформації емітентами та
професійними учасниками фонд ового ринку, затверд женого рішенням Д ержавної комісії з цінних паперів та
фонд ового ринку від 29 вересня 2011р. №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї ни 28.11.2011 р. за №
1358/20096
Від повід ність вартості чистих активів вимогам законод авства Украї ни
Чисті активи Т овариства станом на 31.12.2012 р. склад ають 363,8 тис. грн., що більше ніж величина статутного фонд у
та цілком від повід ає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного код ексу Украї ни від 16.01.2003 р. № 435-IV.
Визначення вартості чистих активів ми провод или на під ставі «Метод ичних рекоменд ацій щод о визначення вартості
чистих активів акціонерних товариств», що схвалені Рішенням Д КЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.
Наявності суттєвих невід повід ностей між фінансовою звітністю, що під лягала ауд иту, та іншою інформацією, що
розкривається емітентом цінних паперів та под ається д о Комісії разом з фінансовою звітністю
На під ставі над аних д о ауд иторської перевірки д окументів нами не виявлено суттєвих невід повід ностей між
фінансовою звітністю, що під лягала ауд иту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
под ається д о НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
Виконання значних правочинів
(10 і більше від сотків вартості активів товариства за д аними останньої річної фінансової звітності) від повід но д о
Закону Украї ни «Про акціонерні товариства»
У звітному період і компанією не зд ійснювались значні (10 і більше від сотків вартості активів товариства, за д аними
останньої річної фінансової звітності) правочини та не приймались рішення про зд ійснення таких правочинів.
Стан корпоративного управління,
у тому числі стану внутрішнього ауд иту від повід но д о Закону Украї ни «Про акціонерні товариства»
Інформація про стан корпоративного управління, що навед ена у річному фінансовому звіті, є д остовірною та
від ображає д ійсний стан корпоративного управління. Під розд іл внутрішнього ауд иту не створений.
Ід ентифікації та оцінки ауд итором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслід ок шахрайства
Ід ентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслід ок шахрайства провод илась
від повід но д о МСА 240 «Від повід альність ауд итора, що стосується шахрайства, при ауд иті фінансової звітності».
Під час ауд иту ми не знайшли фактів, тверд жень про шахрайство, які б могли привернути нашу увагу.
На нашу д умку, заход и контролю, які застосував та яких д отримувався управлінський персонал компанії д ля
запобігання й виявлення шахрайства, є від повід ними та ефективними.
Основні від омості про ауд иторську фірму:
Назва ауд иторської фірми Т ОВАРИСТ ВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД ПОВІД АЛЬНІСТ Ю «АУД ИТ ОРСЬКА ФІРМА
«АУД ИТ ЦЕНТ Р- ЗАПОРІЖЖЯ»

Код ЄД РПОУ 23791493
№ свід оцтва про д ержавну реєстрацію та д ата вид ачі свід оцтва д ата провед ення д ержавної реєстрації 20.05.1996
р., остання реєстрація від 22.11.2005 р., номер запису 1 103 123 0000 009642, свід оцтво Серія А00 № 203088
Юрид ична ад реса та місцезнаход ження 69095 Украї на м. Запоріжжя вул. Украї нська, 4
Номер, д ата вид ачі свід оцтва про внесення д о Реєстру суб’єктів, які можуть зд ійснювати Ауд иторську д іяльність №
1934, вид аного за рішенням Ауд иторської палати Украї ни № 98 від 26 січня 2001р.
Основні від омості про умови д оговору про провед ення ауд иту:
Д ата и номер д оговору на провед ення ауд иту Д оговір № 12/1 вiд «25» березня 2013 р.
Д ата початку i д ата закінчення провед ення ауд иту 26.03.2013 р. – 19.04.2013 р.
Д иректор
Т ОВ «АФ «Ауд итцентр- Запоріжжя» _____________ Г.А. Брославцева
Сертифікат № 003408 від 25.06.98 р.
Д ата вид ачі висновку: «19» квітня 2013 року.

Яку кількість загальних зборів було провед ено за минулі три роки?
N з/п

Рік

Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

2

1

Який орган зд ійснював реєстрацію акціонерів д ля участі в останніх загальних зборах?
Т ак

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Д епозитарій

X

Інше (запишіть)

Який орган зд ійснював контроль за ход ом реєстрації акціонерів та/або їх пред ставників д ля
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Т ак

Ні

Д ержавна комісія з цінних паперів та фонд ового ринку

X

Акціонери, які волод іють у сукупності більше ніж 10 від сотків

X

У який спосіб від бувалось голосування з питань поряд ку д енного на загальних зборах
останнього разу?
Т ак

Ні

Під няттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Під няттям рук

X

Інше (запишіть)

Голосування не
зд ійснювалося, Акціонер
(Т овариство склад ається з
од нієї особи) прийняв
рішення од ноосібно.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному період і?
Т ак

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін д о статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів нагляд ової рад и, прийняття рішення про припинення ї х
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
д острокове припинення ї х повноважень

X

Інше (запишіть)
Чи провод ились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

Який склад нагляд ової рад и (за наявності)?
осіб
Кількість членів нагляд ової рад и

0

Кількість пред ставників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість пред ставників д ержави

0

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють більше 10 від сотків акцій

0

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють менше 10 від сотків акцій

0

Кількість пред ставників акціонерів - юрид ичних осіб
0
Скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання нагляд ової рад и протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в склад і нагляд ової рад и (за наявності)?
Т ак

Ні

Стратегічного планування

X

Ауд иторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

д /н

Інше (запишіть)

Нагляд ову рад у в
Т оваристві не створено.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посад у або від д іл, що від повід ає за роботу з акціонерами? ні

Яким чином визначається розмір винагород и членів нагляд ової рад и?
Т ак

Ні

Винагород а є фіксованою сумою

X

Винагород а є від сотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

X

Винагород а виплачується у вигляд і цінних паперів товариства

X

Члени нагляд ової рад и не отримують винагород и

X

Інше (запишіть)

Нагляд ову рад у в
Т оваристві не створено.

Які з вимог д о членів нагляд ової рад и виклад ені у внутрішніх д окументах акціонерного
товариства?
Т ак

Ні

Галузеві знання і д освід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менед жменту

X

Особисті якості (чесність, від повід альність)

X

Від сутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Від сутні буд ьякі вимоги

X

Інше (запишіть)

Коли останній раз було обрано нового члена нагляд ової рад и, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Т ак

Ні

Новий член нагляд ової рад и самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх д окументів акціонерного товариства

X

Було провед ено засід ання нагляд ової рад и, на якому нового члена
нагляд ової рад и ознайомили з його правами та обов'язками

X

Д ля нового члена нагляд ової рад и було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового менед жменту)

X

Усіх членів нагляд ової рад и було переобрано на повторний строк або
не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Нагляд ову рад у в
Т оваристві не створено.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? так
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Які посад ові особи акціонерного товариства від повід ають за зберігання протоколів загальних
зборів акціонерів, засід ань нагляд ової рад и та засід ань правління?
Загальні збори
акц іонерів

Засід ання
нагляд ової
рад и

Засід ання
правління

Члени правління (д иректор)

так

ні

так

Загальний від д іл

ні

ні

ні

Члени нагляд ової рад и (голова нагляд ової
рад и)

ні

ні

ні

Юрид ичний від д іл (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар нагляд ової рад и

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Від д іл або управління, яке від повід ає за роботу
з акціонерами

ні

ні

ні

Інше
Інше (запишіть)

Від повід но д о статуту вашого акціонерного товариства, д о компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, нагляд ової рад и чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні збори
акц іонерів

Нагляд ова
рад а

Виконавчий
орган

Не належить
до
компетенц ії
жод ного
органу

Визначення основних напрямів так
д іяльності (стратегії )

ні

ні

ні

Затверд ження планів
д іяльності (бізнеспланів)

ні

ні

так

ні

Затверд ження річного
фінансового звіту або балансу
чи бюд жету

так

ні

ні

ні

Обрання та від кликання
голови правління

так

ні

ні

ні

Обрання та від кликання членів так
правління

ні

ні

ні

Обрання та від кликання
голови нагляд ової рад и

ні

ні

ні

так

Обрання та від кликання членів ні
нагляд ової рад и

ні

ні

так

Обрання та від кликання
голови та членів ревізійної
комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру

так

ні

ні

ні

винагород и д ля голови та
членів правління
Визначення розміру
винагород и д ля голови та
членів нагляд ової рад и

ні

ні

ні

так

Прийняття рішення про
притягнення д о майнової
від повід альності членів
правління

ні

ні

ні

так

Прийняття рішення про
д од атковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення
власних акцій

так

ні

ні

ні

Затверд ження ауд итора

так

ні

ні

ні

Затверд ження д оговорів,
ні
ні
ні
так
щод о яких існує конфлікт
інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про уклад ення д оговорів, враховуючи ї х суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні д окументи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посад ової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком д іяти в інтересах
акціонерного товариства? ні

Які д окументи існують у вашому акціонерному товаристві?
Т ак

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про нагляд ову рад у

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посад ових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про поряд ок розпод ілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д /н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про д іяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформац ія
розповсюд жується
на загальних
зборах

Публікується у
Д окументи
Копії
Інформац ія
пресі,
над аються
д окументів розміщується на
оприлюд нюється
д ля
над аються
власній
в
ознайомлення
на запит
інтернетсторінц і
загальнод оступній безпосеред ньо акц іонера
акц іонерного
інформац ійній базі в акц іонерному
товариства
д аних Д КЦПФР
товаристві
про ринок ц інних
паперів

Фінансова
звітність,
результати
д іяльності

ні

так

так

так

так

Інформація
про
акціонерів,
які
волод іють
10 від сотків
та більше
статутного
капіталу

ні

так

так

так

так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні

так

так

так

так

Статут та
внутрішні
д окументи

ні

ні

так

так

так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після ї х
провед ення

ні

ні

так

так

так

Розмір
ні
так
так
так
так
винагород и
посад ових
осіб
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у від повід ності д о міжнарод них станд артів бухгалтерського
обліку? ні

Скільки разів на рік у серед ньому провод илися ауд иторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім ауд итором протягом останніх трьох років?
Т ак

Ні

Не провод ились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затверд ження ауд итора?
Т ак

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Нагляд ова рад а

X

Правління або д иректор

X

Інше (запишіть)

д /н
Чи змінювало акціонерне товариство ауд итора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено ауд итора?
Т ак

Ні

Не зад овольняв професійний рівень

X

Не зад овольняли умови д оговору з ауд итором

X

Ауд итора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д /н

Який орган зд ійснював перевірки фінансово-господ арської д іяльності акціонерного товариства
в минулому році?
Т ак
Ревізійна комісія

Ні

X

Нагляд ова рад а

X

Від д іл внутрішнього ауд иту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не провод ились

X
X

Інше (запишіть)

Перевірки фінансовогоспод арської д іяльності
акціонерного товариства
зд ійснювали Ревізор та
стороння компанія.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія провод ила перевірку останнього разу?
Т ак
З власної ініціативи

Ні

X

За д орученням загальних зборів

X

За д орученням нагляд ової рад и

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності волод іють понад 10 від сотків
голосів

X

Інше (запишіть)

д /н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менед жменту? ні

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Т ак

Ні

Випуск акцій

X

Випуск д епозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кред ити банків

X

Фінансування з д ержавного і місцевих бюд жетів

X

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?
так, уже вед емо переговори з потенційним інвестором
так, плануємо розпочати переговори
так, плануємо розпочати переговори в наступному році
так, плануємо розпочати переговори протягом д вох років
ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції д о лістингу фонд ових бірж протягом наступних трьох
років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка вед е облік прав власності на акції у д епозитарній системі Украї ни,
протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено особу, яка вед е облік прав власності на акції у д епозитарній системі
України (д алі - особа)?
Т ак

Ні

Не зад овольняв професійний рівень особи

X

Не зад овольняли умови д оговору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суд у

X

Інше (запишіть)
У зв'язку з д ематеріалізацією
Чи має акціонерне товариство власний код екс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності у акціонерного товариства код ексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть д ату його
прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д /н
Чи оприлюд нено інформацію про прийняття акціонерним товариством код ексу (принципів, правил) корпоративного
управління? ні; укажіть, яким чином ї ї оприлюд нено: д /н
Вкажіть інформацію щод о д отримання/нед отримання код ексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на д жерело розміщення ї х тексту), від хилення та причини такого від хилення
протягом року. д /н

Звіт про корпоративне управління
Вкажіть мету провад ження д іяльності фінансової
установи.

д /н

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
зд ійснюють контроль за фінансовою установою) (д ля
юрид ичних осіб зазначаються: код за ЄД РПОУ,
найменування, місцезнаход ження; д ля фізичних осіб прізвища, імена та по батькові), ї х від повід ність
встановленим законод авством вимогам та зміну ї х
склад у за рік.

д /н

Вкажіть факти порушення (або про від сутність таких
фактів) членами нагляд ової рад и та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело д о
запод іяння шкод и фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

д /н

Вкажіть про заход и впливу, застосовані протягом року
органами д ержавної влад и д о фінансової установи, у
тому числі д о членів ї ї нагляд ової рад и та виконавчого
органу, або про від сутність таких заход ів.

д /н

Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та ї ї ключові характеристики або
про від сутність такої системи.

д /н

Вкажіть інформацію щод о результатів функціонування
протягом року системи внутрішнього ауд иту (контролю),
а також д ані, зазначені в примітках д о фінансової та
консолід ованої фінансової звітності від повід но д о
положень (станд артів) бухгалтерського обліку.

д /н

Вкажіть факти від чуження протягом року активів в обсязі, д /н
що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про ї х від сутність.
Вкажіть результати оцінки активів у разі ї х купівліпрод ажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д /н

Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, д /н
в тому числі в межах од нієї промислово-фінансової
групи чи іншого об'єд нання, провед ені протягом року
(така інформація не є комерційною таємницею), або про
ї х від сутність.
Вкажіть інформацію про використані рекоменд ації
(вимоги) органів, які зд ійснюють д ержавне регулювання
ринків фінансових послуг, щод о ауд иторського висновку.

д /н

Вкажіть інформацію про зовнішнього ауд итора
нагляд ової рад и фінансової установи, призначеного
протягом року (д ля юрид ичної особи зазначаються: код
за ЄД РПОУ, найменування, місцезнаход ження; д ля
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
ауд итора, загальний стаж ауд иторської д іяльності.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
ауд итора, кількість років, протягом яких над ає
ауд иторські послуги фінансовій установі.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
ауд итора, перелік інших ауд иторських послуг, що
над авалися фінансовій установі протягом року.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
д /н
ауд итора, випад ки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього ауд итора.
Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
ауд итора, ротацію ауд иторів у фінансовій установі
протягом останніх п'яти років.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
ауд итора, стягнення, застосовані д о ауд итора

д /н

Ауд иторською палатою Украї ни протягом року, та факти
под ання нед остовірної звітності фінансової установи,
що під тверд жена ауд иторським висновком, виявлені
органами, які зд ійснюють д ержавне регулювання ринків
фінансових послуг.
Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою
д /н
установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляд у скарг.
Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою
д /н
установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище,
ім'я та по батькові працівника фінансової установи,
уповноваженого розгляд ати скарги.
Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою
установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляд у фінансовою установою протягом року скарг
стосовно над ання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що над ійшли, та кількість зад оволених скарг).

д /н

Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою
д /н
установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
позовів д о суд у стосовно над ання фінансових послуг
фінансовою установою та результати ї х розгляд у.

Під приємство за ЄД РПОУ

22116654

Т ериторія за КОАТ УУ

2310137200

Організаційно-правова форма господ арювання за
КОПФГ

233

Орган д ержавного управління за КОД У

0

Вид економічної д іяльності за КВЕД

63.11

Серед ня кількість працівників

11

Ад реса: 69001, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Чубаря, буд .2-А кв.8
Склад ено за положеннями (станд артами) бухгалтерського обліку

БАЛАНС МАЛОГО ПІД ПРИЄМСТВА
станом на 31.12.2012
Актив

Код ряд ка

На початок
звітного період у

На кінец ь звітного
період у

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

залишкова вартість

030

58.1

49.1

первісна вартість

031

194.3

203.9

знос

032

136.2

154.8

справед лива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

0

0

Д овгострокові фінансові інвестиції :

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розд ілом I

080

58.1

49.1

Виробничі запаси

100

47.2

93.4

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова прод укція

130

39.2

43.6

чиста реалізаційна вартість

160

198.3

134.9

первісна вартість

161

198.3

134.9

резерв сумнівних боргів

162

0

0

Д ебіторська заборгованість за розрахунками:

170

0.3

0.1

Інша поточна д ебіторська заборгованість

210

2.8

3.6

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

в національній валюті

230

125.9

172.2

у тому числі в касі

231

0

0

в іноземній валюті

240

0.1

0.1

Інші оборотні активи

250

6.2

15.6

Основні засоби:

Д овгострокові біологічні активи:

II. Оборотні активи

Д ебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Грошові кошти та ї х еквіваленти:

Усього за розд ілом II

260

420

463.5

III. Витрати майбутніх період ів

270

3.6

3.3

IV. Необоротні активи та групи

275

0

0

Баланс

280

481.7

515.9

Пасив

Код ряд ка

На початок
звітного період у

На кінец ь звітного
період у

1

2

3

4

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

32

32

Д од атковий вклад ений капітал

320

2.1

2.1

Резервний капітал

340

0

0

Нерозпод ілений прибуток (непокритий збиток)

350

403.5

329.7

Неоплачений капітал

360

0

0

Усього за розд ілом I

380

437.6

363.8

II. Забезпечення таких витрат і платежів

430

0

0

III. Д овгострокові зобов'язання

480

0

0

Короткострокові кред ити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за д овгостроковими
зобов'язаннями

510

0

0

Кред иторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

29

38.7

з бюд жетом

550

14.7

15.4

зі страхування

570

0.1

2.6

з оплати праці

580

0

7.9

Вписуваний ряд ок - Зобов`язання, пов`язані з
необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними д ля прод ажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

0.3

87.5

Усього за розд ілом IV

620

44.1

152.1

V. Д оход и майбутніх період ів

630

0

0

Баланс

640

481.7

515.9

3 ряд ка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати
праці

665

0

IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Керівник Олексiєнко Олег Волод имирович
Головний бухгалтер Т рiньова Свiтлана Юрiї вна
Інша поточна д ебіторська заборгованість на 31.12.2012 р. Становила 3,6 тис.грн — це вид ані аванси постачальникам.
Інші оборотні активи — 15,6 тис.грн. - под аткові забов'язання. Інши поточні зобов'язання — 87,5 тис.грн.- од ержані
перед плати від клієнтів.

Під приємство за ЄД РПОУ

22116654

Т ериторія за КОАТ УУ

2310137200

Організаційно-правова форма господ арювання за
КОПФГ

233

Орган д ержавного управління за КОД У

0

Вид економічної д іяльності за КВЕД

63.11

Серед ня кількість працівників

11

Ад реса: 69001, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Чубаря, буд .2-А кв.8

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ МАЛОГО ПІД ПРИЄМСТВА
станом на 31.12.2012
Стаття

Код ряд ка

За звітний період

За поперед ній
період

1

2

3

4

Д оход (виручка) від реалізації прод укції (товарів, робіт,
послуг)

010

2864.4

2837.1

Непрямі под атки та інші вирахування з д оход у

020

481.7

446.8

Чистий д охід (виручка) від реалізації прод укції (товарів,
робіт, послуг) (010 - 020)

030

2382.7

2390.3

Інші операційні д оход и

040

2.7

1.4

Інші д оход и

050

21.7

14.2

Разом чисті д оход и (030 + 040 + 050)

070

2407.1

2405.9

Собівартість реалізованої прод укції (товарів, робіт,
послуг)

080

1947.6

1972.6

Інші операційні витрати

090

303.8

177.6

Вписуваний ряд ок - у тому числі

091

0

0

Вписуваний ряд ок

092

0

0

Інші витрати

100

1.5

0.7

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

2252.9

2150.9

Фінансовий результат д о опод аткування (070 - 120)

130

154.2

255

Под аток на прибуток

140

36

59.6

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

118.2

195.4

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Вписуваний ряд ок - Д охід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспод арської прод укції та
д охід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Вписуваний ряд ок - Витрати від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспод арської прод укції та
витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

Інши д оход и 21,7 тис.грн. включають % від д епозитних рахунків під приємства тощо. Інші витрати 1,5 тис.грн -це
витрати на благод ійні заход и.

