
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії.  

Генеральний 

директор 
      

ЛИСОВ ДМИТРО 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
29.04.2015 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

21547168 

4. Місцезнаходження 

Київська, Києво-Святошинський, 08130, село Петропавлiвська Борщагiвка, Вулиця 

Петропавлiвська 4 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 3714020 (044) 3714020  

6. Електронна поштова адреса 

nataliya_gresko@altsest.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 29.04.2015 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 81 
  
29.04.2015 

 

(номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 
  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці http://altsest.com 

в мережі 

Інтернет 29.04.2015 

  
(адреса 

сторінки) 
  (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 
 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій 

емітента 
X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу 
 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів 

продукції 
X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з 

розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним 

покриттям 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, 

які відбулися протягом звітного періоду 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
 



або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за 

видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав 

на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець 

звітного року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати 

чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного 

покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій 

підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом 

передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки - 

III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

Виписка  

3. Дата проведення державної реєстрації 

28.12.1996 

4. Територія (область) 

Київська 

5. Статутний капітал (грн) 

1650000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 



169 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 

46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням 

47.59 Роздрiбна торгiвля меблями, освiтлювальним приладдям та iншими товарами для 

дому в спецiалiзованих магазинах 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори акцiонерiв ( вищий орган управлiння Товаристовом) Виконавчий орган 

(Генеральний директор)  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

2) МФО банку 

380805 

3) поточний рахунок 

26008442129 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

5) МФО банку 

380805 

6) поточний рахунок 

26000442127 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

ЛИСОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

вища. Київська державна академiя водного транспорту iм. Петра Конашевича-

Сагайдачного, спецiальнiсть судноводiння та енергетики суден. 

6) стаж роботи (років)** 

9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

з 24.02.2010 року обiймав посаду Директора Департаменту розвитку торгових марок АТ 

"Альцест. 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

11.03.2015 2 року 

9) Опис 

Вiдповiдно до ст. 13 Статуту АТ "АЛЬЦЕСТ" до компетенцiї Генерального директора 

належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та 

наглядової ради.  

Генеральний директор Товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, 

органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, 

встановлених Статутом Товариства , законом i трудовим договором.  

Генеральний директор: 

1) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства, виступає у цивiльних 

правовiдносинах вiд iменi товариства, дiючи без довiреностi, представляє iнтереси 

Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом; 

2) здiйснює контроль та розпорядження майном Товариства, включаючи його грошовi 

кошти та майно, у межах повноважень, встановлених Статутом, загальними зборами 

акцiонерiв та трудовим договором; 

3) готує необхiднi матерiали i пропозицiї для розгляду на загальних зборах та забезпечує 

виконання рiшень, прийнятих загальними зборами та наглядовою радою, забезпечує 

виконання фiнансово-економiчних планiв та цiлей, затверджених загальними зборами 

акцiонерiв; 

4) затверджує штатний розпис, правила внутрiшнього трудового розпорядку, приймає на 

роботу та звiльняє працiвникiв, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення 

вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв 

Товариства, видає накази i дає вказiвки та розпорядження, обов'язковi для виконання 

всiма працiвниками Товариства. Рiшення про прийом та звiльнення фiнансового 

директора та головного бухгалтера Товариства затверджується Наглядовою Радою, а в 

разi iї вiдсутностi - зборами акцiонерiв. 

5) визначає обов'язки, функцiї, оплату труда та вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства 

та контролює їх дотримання, пiдписує вiд iменi адмiнiстрацiї колективний договiр, змiни 

та доповнення до нього; 

6) приймає рiшення про укладення договорiв (контрактiв), включаючи будь-якi 

зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), вiд iменi Товариства, погоджує укладення 

окремих договорiв iз загальними зборами акцiонерiв, у випадках, передбачених Статутом. 

Органiзує пiдписання договорiв(контактiв) вiд iменi Товариства в наступнiй формi: 

пiдписання договору(контракту) керiвником вiдповiдного пiдроздiлу, потiм - фiнансовим 

директором (головним бухгалтером) та пiсля цього генеральним директором. Генеральний 

директор забезпечує форму вiдповiдальностi керiвникiв пiдроздiлiв по пiдписаних ними 

договорах; 

7) забезпечує виконання договорiв (контрактiв), укладених вiд iменi Товариства; 

8) забезпечує дотримання Товариством Законодавства України; 

9) видає накази, розробляє та затверджує внутрiшнi документи в межах своїх 

повноважень, вiдкриває банкiвськi рахунки, має право розпорядчого пiдпису в 

банкiвських установах та розпоряджається майном та грошовими засобами в межах своєї 

компетенцiї; 

10) представляє Товариство у вiдносинах з державними органами i третiми особами, та 

здiйснює iншi дiї у межах своєї компетенцiї; приймає рiшення про пред'явлення претензiй 

та позовiв вiд iменi Товариства; 

11) пiдписує угоди, звiти та баланси Товариства, а також iншi документи вiд iменi 

Товариства, в тому числi має право першого пiдпису банкiвських, фiнансових, касових та 



iнших документiв; 

12) приймає рiшення з усiх питань поточної дiяльностi Товариства, що необхiднi для 

забезпечення прибуткової роботи Товариства та для досягнення планiв та цiлей 

Товариства. 

13.6. Генеральний директор самостiйно приймає рiшення з питань, що входять до його 

компетенцiї, передбаченої законодавством, Статутом та трудовим договором. 

Не судимий. 

Загальний стаж роботи - 9 рокiв. 

Останнi п"ять рокiв займав посаду - Директора департаменту розвитку ТМ, АТ "Альцест" 

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 

описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Романова Наталiя Володимирiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища. Український транспортний унiверситет, спецiальнiсть економiст. 

6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Альцест", заступник головного бухгалтера. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.10.2008 не визначено 

9) Опис 

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, 

встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення 

облiкових даних. 

Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках 

бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 

Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання 

порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. 

Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному 

виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та 

збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. 

Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi 

пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. 

Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про 

фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. 

Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають 

пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними 



актами, затвердженими формами та iнструкцiями. 

За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування 

податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими 

кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. 

Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним 

використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. 

Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi 

матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i 

псування активiв пiдприємства. 

Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях 

та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. 

Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: 

визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової 

полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i 

технологiї оброблення облiкових даних; 

розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил 

документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i 

контролю господарських операцiй; 

визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; 

вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, 

пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; 

полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження 

обробленої iнформацiї до виконавцiв; 

впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з 

урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; 

забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання 

матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; 

видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених 

пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi 

пiдприємства. 

Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними 

посадовi завдання та обов'язки. 

Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними 

матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. 

Не судима. 

Загальний стаж роботи - 15 рокiв. 

Останнi п"ять рокiв займала посаду - головного бухгалтера, АТ "Альцест" 

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у 

описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій 

емітента 

Найменув

ання 

юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРП

ОУ 

Місцезнаход

ження 

Кількі

сть 

акцій 

(штук) 

Від 

загаль

ної 

кілько

сті 

Кількість за видами акцій 

прос

ті 

імен

ні 

прості на 

пред'явн

ика 

привілейо

вані 

іменні 

привілейо

вані на 

пред'явни

ка 



акцій 

(у 

відсотк

ах) 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування 

органу, який видав 

паспорт** 

Кількі

сть 

акцій 

(штук) 

Від 

загаль

ної 

кілько

сті 

акцій 

(у 

відсотк

ах) 

Кількість за видами акцій 

прос

ті 

імен

ні 

прості на 

пред'явн

ика 

привілейо

вані 

іменні 

привілейо

вані на 

пред'явни

ка 

Рогульськи

й Вiктор 

Костянтин

ович 

 
95 47.5 0 0 0 0 

Шустер 

Олександр 

Альбертов

ич 

 
95 47.5 0 0 0 0 

Усього 190 95 190 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, 

ім'я, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  

VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
17.04.2014 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Черговi загальнi збори акцiонерiв. Порядок денний зборiв: 

1.Про обрання голови та секретаря, лiчильної комiсiї та затвердження 

регламенту зборiв 

2.Про затвердження рiчного балансу товариства за перiод з 01 сiчня по 31 

грудня 2013року.  

3.Про розподiл прибутку Товариства за 2013рiк.  

4.Про затвердження звiту Генерального директора Товариства (виконавчого 

органу) та звiту аудитора Товариства за 2013рiк.  

5.Про внесення змiн до кредитних договорiв укладених Товариством з 

Публiчним акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль". 

Прийнятi рiшення по порядку денному загальних зборiв. 

1.По першому питанню порядку денного "Про обрання голови та секретаря, 

лiчильної комiсiї та затвердження регламенту зборiв" ВИРIШИЛИ: Обрати:  

Головою Загальних зборiв – Шустера Олександра Альбертовича. 

Секретарем Загальних зборiв – Рогульського Вiктора Костянтиновича. 



До складу Лiчильної комiсiю обрати: Бондаренко Оксану Олександрiвну, 

Гресько Наталiю Євгенiвну. 

Затвердити наступний регламент загальних зборiв акцiонерiв: 5 хвилин на 

виступ та запитання, голосування по всiх питання порядку денного 

проводити вiдкритим голосуванням (шляхом пiдняття рух). 

2. По другому питанню порядку денного "Про затвердження рiчного 

балансу товариства за перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2013року" 

ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний баланс Товариства за перiод з 01 сiчня по 

31 грудня 2013 року.  

3. По третьому питанню порядку денного "Про розподiл прибутку 

Товариства за 2013рiк" . ВИРIШИЛИ: Не розподiляти прибуток за 

результатами дiяльностi Товариства у 2013р. 

4. По четвертому питанню порядку денного "Про затвердження звiту 

Генерального директора Товариства (виконавчого органу) та звiту аудитора 

Товариства за 2013рiк" ВИРIШИЛИ: Затвердити Звiт Генерального 

директора Товариства та Звiт аудитора товариства за 2013 рiк. 

5. По п'ятому питанню порядку денного "Про внесення змiн до кредитних 

договорiв укладених Товариством з Публiчним акцiонерним товариством 

"Райффайзен Банк Аваль" ВИРIШИЛИ: вiдкласти затвердження змiн до 

кредитних договорiв до моменту завершення переговорiв з банком.  

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата проведення 27.06.2014 

Кворум зборів** 95 

Опис 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв були скликанi з iнiцiативи 

генерального директора Товариства у зв'язку з необхiднсю вирiшення 

питань, що вiдносяться до виключної компетенцiї загальних зборi 

акцiонерiв. 

Порядок денний позачергових зборiв наступний: 

«1.Про обрання голови та секретаря, лiчильної комiсiї та затвердження 

регламенту зборiв. 

2.Про внесення змiн до кредитних договорiв укладених Товариством з 

Публiчним акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль". 

Прийнятi рiшення з питань порядку денного: 

1. По першому питанню порядку денного: "Про обрання голови та 

секретаря, лiчильної комiсiї та затвердження регламенту зборiв" 

ВИРIШИЛИ: Обрати Головою Загальних зборiв – Шустера Олександра 

Альбертовича. 

Секретарем Загальних зборiв – Рогульського Вiктора Костянтиновича. 

До складу Лiчильної комiсiю обрати: Бондаренко Оксану Олександрiвну, 

Гресько Наталiю Євгенiвну. 

Затвердити наступний регламент загальних зборiв акцiонерiв: 5 хвилин на 

виступ та запитання, голосування по всiх питання порядку денного 

проводити вiдкритим голосуванням (шляхом пiдняття рук). 

2. По другому питанню порядку денного: Про внесення змiн до кредитних 

договорiв укладених Товариством з Публiчним акцiонерним товариством 

"Райффайзен Банк Аваль" ВИРIШИЛИ: змiни до кредитних договорiв не 

затверджувати. 

 

Вид загальних чергові позачергові 



зборів* 
 

X 

Дата проведення 29.09.2014 

Кворум зборів** 0 

Опис 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв були скликанi з iнiцiативи 

генерального директора Товариства у зв'язку з необхiднсю вирiшення 

питань, що вiдносяться до виключної компетенцiї загальних зборi 

акцiонерiв. 

Порядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв: 

1. Про обрання голови та секретаря, лiчильної комiсiї та затвердження 

регламенту зборiв 

2. Про внесення змiн до кредитних договорiв укладених Товариством з 

Публiчним акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль". 

Збори не вiдбулись у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму для проведення 

загальних зборiв акцiонерiв. 

Прийняття рiшень та голосування з питань порядку денного не 

вiдбувалось.  

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
27.11.2014 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв були скликанi з iнiцiативи 

генерального директора Товариства у зв'язку з необхiднсю вирiшення 

питань, що вiдносяться до виключної компетенцiї загальних зборi 

акцiонерiв. 

Порядок денний.  

1.Про обрання голови та секретаря, лiчильної комiсiї та затвердження 

регламенту Зборiв. 

2.Про затвердження укладених угод та внесення змiн до них. 

3.Про операцiї з активами (продаж, купiвля та iнше). 

4.Про залучення фiнансування (кредити, лiзинг та iнше). 

5.Про попереднє схвалення значних правочинiв та надання повноважень. 

Прийнятi рiшення по порядку денному загальних зборiв. 

1. По першому питанню порядку денного "Про обрання голови та секретаря, 

лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Зборiв" ВИРIШИЛИ:  

- Обрати Головою Зборiв – Шустера Олександра Альбертовича, 

- Обрати Секретарем Зборiв – Рогульського Вiктора Костянтиновича,  

- Обрати Лiчильну комiсiя в складi: Бондаренко Оксана Олександрiвна, 

Гресько Наталiя Євгенiвна,  

- Затвердити наступний Регламент проведення Зборiв. 

•доповiдi за порядком денним – 15 хвилин; 

•на запитання та виступи пiд час дебатiв – до 5 хвилин; 

•проводити голосування по затвердженню рiшень Зборiв вiдкритим 

голосуванням (шляхом пiдняття рук). 

2.По другому питанню порядку денного "Про затвердження укладених угод 

та внесення змiн до них" ВИРIШИЛИ: 

Пiдтвердити зобов'язання Товариства за всiма дiючими на поточний момент 

договорами (зi змiнами, доповненнями та додатковими угодами до них) та 



затвердити ранiше укладенi договори (зi змiнами, доповненнями та 

додатковими угодами до них), що укладенi мiж Товариством та АТ 

«Райффайзен Банк Аваль», а саме: 

1. Генеральна кредитна угода №010/08/2108 вiд 03.06.2004 року (надалi - 

ГКУ), за якою, з врахуванням останнiх змiн: Строк дiї ГКУ - по 21.11.2016 

року, Загальний лiмiт ГКУ - еквiвалент 5 570 000,00 доларiв США (п’ять 

мiльйонiв п’ятсот сiмдесят тисяч доларiв США 00 центiв), Вiдсотковi ставки 

– вiдповiдно до укладених договорiв на здiйснення окремих Кредитних 

операцiй, що є Додатками до ГКУ; з додатковими угодами та додатками до 

неї: 

- Додаткова угода №1 вiд 31.03.2005 року; 

- Додаткова угода №2 вiд 13.10.2005 року; 

- Додаткова угода №3 вiд 16.11.2005 року; 

- Додаткова угода №4 вiд 01.09.2006 року; 

- Додаток №5 вiд 30.11.2006 року; 

- Додаток вiд 30.11.2006 року; 

- Додаткова угода №6 вiд 31.05.2007 року; 

- Додаткова угода №7 вiд 07.08.2007 року; 

- Додаткова угода №8 вiд 15.10.2007 року; 

- Додаткова угода №9 вiд 02.06.2008 року; 

- Додаткова угода №10 вiд 30.09.2008 року; 

- Додаткова угода №11 вiд 22.04.2009 року; 

- Додаткова угода №12 вiд 31.08.2009 року; 

- Додаткова угода №13 вiд 22.04.2010 року; 

- Додаткова угода №14 вiд 05.07.2010 року; 

- Додаткова угода №15 вiд 28.10.2010 року; 

- Додаткова угода №16 вiд 01.06.2011 року; 

- Додаткова угода №17 вiд 18.11.2011 року; 

- Додаткова угода №18 вiд 27.12.2011 року; 

- Додаткова угода №19 вiд 16.03.2012 року; 

- Додаткова угода №20 вiд 22.06.2012 року; 

- Додаткова угода №21 вiд 21.09.2012 року; 

- Додаткова угода №22 вiд 30.10.2012 року; 

- Додаткова угода №23 вiд 14.03.2013 року; 

- Додаткова угода №24 вiд 27.06.2013 року; 

- Додаткова угода №25 вiд 26.09.2013 року; 

- Додаткова угода №26 вiд 08.11.2013 року; 

- Додаткова угода №27 вiд 06.12.2013 року; 

2. Кредитний договiр №010/08/2108/23 вiд 06.12.2006 року «Корпоративний 

Iнвестицiйний кредит Невiдновлювальна Кредитна Лiнiя», що є невiд’ємним 

Додатком до ГКУ, за яким у межах Сублiмiту на iнвестицiйнi цiлi ГКУ, з 

врахуванням останнiх змiн: Товариство отримало Кредит у сумi 2 306 633,00 

доларiв США (два мiльйона триста шiсть тисяч шiстсот тридцять три 

доларiв США 00 центiв), залишок за Кредитом станом на 27.11.2014 року - 1 

232 395,00 доларiв США (один мiльйон двiстi тридцять двi тисячi триста 

дев’яносто п’ять доларiв США 00 центiв), залишок за вiдсотками, строк 

сплати яких настав, станом на 27.11.2014 року 29 258,72 доларiв США 

(двадцять дев’ять тисяч двiстi п’ятдесят вiсiм доларiв США 72 цента); Строк 

кредиту – кiнцевий термiн погашення (останнiй день користування 

Кредитом) – 21.11.2016 року, Вiдсоткова ставка - 9 (дев’ять)% рiчних; з 

додатковими угодами та додатками до нього: 

- Додаткова угода №010/08/2108/23-1 вiд 31.05.2007 року; 



- Додаток №1 вiд 15.10.2007 року; 

- Додаткова угода №010/08/2108/23-2 вiд 15.10.2007 року; 

- Додаткова угода №010/08/2108/23-3 вiд 15.12.2008 року; 

- Додаткова угода №010/08/2108/23-4 вiд 28.12.2009 року; 

- Додаткова угода №010/08/2108/23-5 вiд 27.04.2010 року; 

- Додаткова угода №010/08/2108/23-6 вiд 14.07.2010 року; 

- Додаткова угода №010/08/2108/23-7 вiд 28.10.2010 року; 

- Додаткова угода №8 вiд 01.06.2011 року; 

- Додаткова угода №9 вiд 25.11.2011 року; 

- Додаткова угода №10 вiд 30.10.2012 року; 

- Додаткова угода №11 вiд 08.11.2013 року; 

3. Кредитний договiр №010/08/4102 вiд 30.09.2008 року, що є невiд’ємним 

Додатком до ГКУ, за яким у межах Сублiмiту на фiнансування поточної 

дiяльностi ГКУ, з врахуванням останнiх змiн: Товариство отримало Кредит 

у сумi 1 893 188,26 Євро (один мiльйон вiсiмсот дев’яносто три тисячi сто 

вiсiмдесят вiсiм Євро 26 центiв); залишок за Кредитом станом на 27.11.2014 

року - 1 893 188,26 Євро (один мiльйон вiсiмсот дев’яносто три тисячi сто 

вiсiмдесят вiсiм Євро 26 центiв); залишок за вiдсотками, строк сплати яких 

настав, станом на 27.11.2014 року 42 946,85 Євро (сорок двi тисячi дев’ятсот 

сорок шiсть Євро 85 центiв); Строк кредиту – кiнцевий термiн погашення 

(останнiй день користування Кредитом) – 31.10.2014 року; Вiдсоткова 

ставка - 9 (дев’ять)% рiчних; з додатковими угодами до нього: 

- Додаткова угода №1 вiд 05.11.2008 року; 

- Додаткова угода №2 вiд 12.11.2008 року; 

- Додаткова угода №3 вiд 01.09.2009 року; 

- Додаткова угода №4 вiд 18.09.2009 року; 

- Додаткова угода №5 вiд 27.04.2010 року; 

- Додаткова угода №6 вiд 14.07.2010 року; 

- Додаткова угода №7 вiд 28.10.2010 року; 

- Додаткова угода №8 вiд 28.10.2010 року; 

- Додаткова угода №9 вiд 01.06.2011 року; 

- Додаткова угода №10 вiд 18.11.2011 року; 

- Додаткова угода №11 вiд 16.03.2012 року; 

- Додаткова угода №12 вiд 31.10.2012 року; 

- Додаткова угода №13 вiд 31.10.2012 року; 

- Додаткова угода №14 вiд 24.10.2013 року; 

- Додаткова угода №15 вiд 08.11.2013 року; 

4. Договiр про надання гарантiї №11/2/08-721 вiд 14.06.2004 року, що є 

невiд’ємним Додатком до ГКУ, за яким у межах Сублiмiту на фiнансування 

поточної дiяльностi ГКУ, з врахуванням останнiх змiн: Товариству 

надаються тендернi гарантiї, гарантiї виконання, гарантiї платежу та контр-

гарантiї уповноважених банкiв – в межах вiльної (не використаної) частини 

Сублiмiту на фiнансування поточної дiяльностi ГКУ; строк дiї Гарантiй – до 

31.05.2015 року; вiдсоткова ставка - до 5,5 (п’ять цiлих п’ять десятих)% 

рiчних; з додатковими угодами до нього: 

- Додаткова угода №1 вiд 21.06.2004 року; 

- Додаткова угода №2 вiд 31.03.2005 року; 

- Додаткова угода №3 вiд 21.11.2005 року; 

- Додаткова угода №4 вiд 01.09.2006 року; 

- Додаткова угода №5 вiд 30.11.2006 року; 

- Додаткова угода №7 вiд 15.10.2007 року; 

- Додаткова угода №8 вiд 22.01.2008 року; 



- Додаткова угода №9 вiд 11.07.2008 року; 

- Додаткова угода №10 вiд 03.10.2008 року; 

- Додаткова угода №11 вiд 15.01.2009 року; 

- Додаткова угода №12 вiд 31.08.2009 року; 

- Додаткова угода №13 вiд 14.07.2010 року; 

- Додаткова угода №14 вiд 28.10.2010 року; 

- Додаткова угода №15 вiд 01.06.2011 року; 

- Додаткова угода №16 вiд 17.01.2012 року; 

- Додаткова угода №17 вiд 17.01.2012 року; 

- Додаткова угода №18 вiд 30.10.2012 року; 

- Додаткова угода №19 вiд 08.11.2013 року; 

5. Договiр про надання акредитивiв №019/42/288 вiд 11.01.2012 року, що є 

невiд’ємним Додатком до ГКУ, за яким у межах Сублiмiту на фiнансування 

поточної дiяльностi ГКУ, з врахуванням останнiх змiн: Товариству 

вiдкриваються безвiдкличнi непокритi / покритi непiдтвердженi / 

пiдтвердженi документарнi Акредитиви з вiдстрочкою платежу проти 

пред’явлення документiв – в межах вiльної (не використаної) частини 

Сублiмiту на фiнансування поточної дiяльностi ГКУ; строк дiї Акредитивiв 

– до 31.05.2015 року; вiдсоткова ставка - до 4,5 (чотири цiлих п’ять 

десятих)% рiчних; з додатковими угодами до нього: 

- Додаткова угода №1 вiд 18.01.2012 року; 

- Додаткова угода №2 вiд 23.02.2012 року; 

- Додаткова угода №3 вiд 11.04.2012 року; 

- Додаткова угода №4 вiд 25.05.2012 року; 

- Додаткова угода №5 вiд 21.06.2012 року; 

- Додаткова угода №6 вiд 25.06.2012 року; 

- Додаткова угода №7 вiд 10.08.2012 року; 

- Додаткова угода №8 вiд 04.09.2012 року; 

- Додаткова угода №9 вiд 26.09.2012 року; 

- Додаткова угода №10 вiд 05.11.2012 року; 

- Додаткова угода №11 вiд 31.10.2012 року; 

- Додаткова угода №12 вiд 17.07.2013 року; 

- Додаткова угода №12 вiд 08.11.2013 року; 

Та наступнi Акредитиви , що оформленi на пiдставi заяв Товариства: 

№ та дата заяви Товариства Референс Акредитива Макси сума зобов’язання 

за Акредитивом, доларiв США Макс сума платежу за Акредитивом станом 

на 27.11.2014 

доларiв США Макс. строк пред’явлення документiв за Акредитивом Макс 

строк виконання платежу за Акредитивом Бенефiцiар за Акредитивом 

№10 вiд 23.06.2014 LCI0030HQ14 68 500,00 68 500,00 12.11.2014 24.12.2014 

YONGKANG DINGLI TOOLS MANUFACTURING CO., LTD. CHINA 

№9 вiд 23.06.2014 LCI0031HQ14 73 580,00 73 580,00 02.12.2014 08.12.2014 

LONCIN MOTOR CO., LTD. CHINA 

№10 вiд 31.07.2014 LCI0036HQ14 85 515,00 85 515,00 08.01.2015 17.04.2015 

LONCIN MOTOR CO., LTD. CHINA 

№11 вiд 05.08.2014 LCI0037HQ14 106 793,00 106 793,00 23.02.2015 

28.04.2015 WUY I HUALI ELECTRICAL APPLIANCE 

MANUFACTURING CO., LTD, CHINA 

7. Iпотечний договiр вiд 25.06.2004 року, посвiдчений Кондратенком М.I., 

приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за 

реєстровим № 3378, що укладений мiж Товариством та АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» в забезпечення вимог, що витiкають з ГКУ, та за умовами 



якого в iпотеку передано нерухоме майно: Торгiвельно-офiсний центр 

загальною площею 8 726,4 м2 та земельна дiлянка площею 1,4567 га, за 

адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, c. 

Петропавлiвська Борщагiвка, вул. Петропавлiвська, 4, разом з договорами 

про внесення змiн та доповнень до нього: 

- Договiр про внесення змiн вiд 17.10.2005 року, посвiдчений Кондратенком 

М.I., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за 

реєстровим № 4635; 

- Договiр про внесення змiн вiд 30.11.2006 року, посвiдчений Кондратенком 

М.I., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за 

реєстровим № 4366; 

- Договiр про внесення змiн вiд 24.10.2007 року, посвiдчений Кондратенком 

М.I., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за 

реєстровим № 3179; 

- Договiр про внесення змiн вiд 04.08.2010 року, посвiдчений Кондратенком 

М.I., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за 

реєстровим № 1959; 

- Договiр про внесення змiн вiд 01.07.2011 року, посвiдчений Кондратенком 

М.I., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за 

реєстровим № 1695; 

- Договiр про внесення змiн вiд 27.12.2011 року, посвiдчений Кондратенком 

М.I., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за 

реєстровим № 3125; 

8. Iпотечний договiр вiд 14.11.2005 року, посвiдчений Соболєвою В.Л., 

приватним нотарiусом Донецького мiського нотарiального округу за 

реєстровим № 4745, що укладений мiж Товариством та АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» в забезпечення вимог, що витiкають з ГКУ, та за умовами 

якого в iпотеку передано нерухоме майно: Будiвля магазину 

непродовольчих товарiв з адмiнiстративними примiщеннями лiт. В-2, 

загальною площею 1708,1 м2, за адресою: м. Донецьк, пр. Ватутiна, 2а, 

разом з додатковими договорами та договорами про внесення змiн та 

доповнень до нього: 

- Додатковий договiр вiд 21.12.2006 року, посвiдчений Соболєвою В.Л., 

приватним нотарiусом Донецького мiського нотарiального округу за 

реєстровим № 6316; 

- Додатковий договiр вiд 02.11.2007 року, посвiдчений Соболєвою В.Л., 

приватним нотарiусом Донецького мiського нотарiального округу за 

реєстровим № 6413; 

- Договiр про внесення змiн вiд 23.04.2010 року, посвiдчений Соболєвою 

В.Л., приватним нотарiусом Донецького мiського нотарiального округу за 

реєстровим № 2938; 

- Договiр про внесення змiн вiд 19.11.2013 року, посвiдчений Соболєвою 

В.Л., приватним нотарiусом Донецького мiського нотарiального округу за 

реєстровим № 5861; 

9. Договiр застави товарiв в обiгу №11/1-2108 вiд 04.06.2004 року, що 

укладений мiж Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» в 

забезпечення вимог, що витiкають з ГКУ, та за умовами якого в заставу 

передано товари в оборотi – електротовари згiдно перелiку на суму 13 876 

433,99 гривень (тринадцять мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят шiсть тисяч 

чотириста тридцять три гривнi 99 копiйок) за адресою: Київська область, 

Києво-Святошинський район, c. Петропавлiвська Борщагiвка, вул. 

Петропавлiвська, 4, разом з додатковими угодами та додатками до нього: 



- Додаткова угода вiд 20.10.2005 року; 

- Додаткова угода вiд 30.11.2006 року; 

- Додаткова угода №11/1-2108 /1 вiд 23.04.2007 року; 

- Додаткова угода вiд 15.10.2007 року; 

- Додаткова угода вiд 22.04.2010 року; 

- Додаток №1 вiд 04.08.2010 року; 

- Додаткова угода №11/1-2108 /3 вiд 04.08.2010 року; 

- Додаткова угода №8 вiд 27.12.2011 року; 

- Додаткова угода №9 вiд 30.10.2012 року; 

10. Договiр застави товарiв в обiгу №11/1-2108/7 вiд 30.06.2004 року, що 

укладений мiж Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» в 

забезпечення вимог, що витiкають з ГКУ, та за умовами якого в заставу 

передано товари в оборотi – електротовари згiдно перелiку на суму 2 865 

156,67 гривень (два мiльйона вiсiмсот шiстдесят п’ять тисяч сто п’ятдесят 

шiсть гривень 67 копiйок) за адресою: м. Донецьк, пр. Ватутiна, 2а, разом з 

додатковими угодами до нього: 

- Додаткова угода вiд 20.10.2005 року; 

- Додаткова угода вiд 30.11.2006 року; 

- Додаткова угода вiд 15.10.2007 року; 

- Додаткова угода вiд 22.04.2010 року; 

- Додаткова угода №6 вiд 27.12.2011 року; 

- Додаткова угода №7 вiд 31.10.2012 року; 

11. Договiр застави товарiв в обiгу №11/1-2108/6 вiд 30.06.2004 року, що 

укладений мiж Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» в 

забезпечення вимог, що витiкають з ГКУ, та за умовами якого в заставу 

передано товари в оборотi – електротовари згiдно перелiку на суму 1 787 

851,00 гривень (один мiльйон сiмсот вiсiмдесят сiм тисяч вiсiмсот п’ятдесят 

одна гривня 00 копiйок) за адресою: м. Львiв, вул. Чорновола, 95, разом з 

додатковими угодами до нього: 

- Додаткова угода вiд 20.10.2005 року; 

- Додаткова угода вiд 30.11.2006 року; 

- Додаткова угода вiд 15.10.2007 року; 

- Додаткова угода вiд 22.04.2010 року; 

- Додаткова угода №6 вiд 27.12.2011 року; 

- Додаткова угода №7 вiд 31.10.2012 року; 

12. Договiр застави товарiв в обiгу №11/1-2108/8 вiд 30.06.2004 року, що 

укладений мiж Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» в 

забезпечення вимог, що витiкають з ГКУ, та за умовами якого в заставу 

передано товари в оборотi – електротовари згiдно перелiку на суму 1 048 

359,00 гривень (один мiльйон сорок вiсiм тисяч триста п’ятдесят дев’ять 

гривень 00 копiйок) за адресою: м. Харкiв, вул. Серпова, 4, разом з 

додатковими угодами до нього: 

- Додаткова угода вiд 20.10.2005 року; 

- Додаткова угода вiд 30.11.2006 року; 

- Додаткова угода вiд 15.10.2007 року; 

- Додаткова угода №11/1-2108/8/4 вiд 18.09.2009 року; 

- Додаткова угода №11/1-2108/8/5 вiд 22.04.2010 року; 

- Додаткова угода №11/1-2108/8/6 вiд 27.12.2011 року; 

- Додаткова угода №11/1-2108/8/7 вiд 31.10.2012 року; 

3. По третьому питанню порядку денного "Про операцiї з активами (продаж, 

купiвля та iнше)" ВИРIШИЛИ: 

Питання операцiй з активами розглянути на наступних Зборах. 



4. По четвертому питанню порядку денного "Про залучення фiнансування 

(кредити, лiзинг та iнше)" ВИРIШИЛИ: 4.1. Клопотати до АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» та укласти Товариству з АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Додаткову угоду до Генеральної кредитної угоди №010/08/2108 вiд 

03.06.2004 року (зi змiнами, доповненнями та додатковими угодами до неї) 

(надалi – ГКУ), що укладена мiж Товариством та АТ «Райффайзен Банк 

Аваль», якою передбачається: 

- зниження Сублiмiту на iнвестицiйнi цiлi до 1 300 000.00 доларiв США 

(один мiльйон триста тисяч доларiв США 00 центiв) без змiни строку дiї 

Сублiмiту - 21.11.2016 року; 

- збiльшення Сублiмiт на фiнансування поточної дiяльностi до еквiвалента 4 

270 000,00 доларiв США (чотири мiльйона двiстi сiмдесят тисяч доларiв 

США 00 центiв) без змiни строку дiї Сублiмiту - 31.05.2015 року;; 

- внесення iнших змiн до тексту ГКУ за необхiдностi; 

В рамках ГКУ та Сублiмiту на фiнансування поточної дiяльностi ГКУ, 

клопотати до АТ «Райффайзен Банк Аваль» та укласти Товариству з АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» новий Кредитний договiр з наступними умовами 

(надалi – Новий Кредитний договiр): 

- невiдновлювальна кредитна лiнiя лiмiтом еквiвалентним 3 800 000,00 

доларiв США (три мiльйона вiсiмсот тисяч доларiв США 00 центiв); 

- валюта отримання кредиту – гривня України; 

- кiнцевий строк - 31.03.2015 року,  

- вiдсотковi ставки – 20 (двадцять)% рiчних (або меншi за погодженням з 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»); 

- цiльове призначення – фiнансування витрат, пов’язаних з поточною 

дiяльнiстю, а саме: для погашення (рефiнансування) заборгованостi 

Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Кредитними договорами 

№010/08/2108/23 вiд 06.12.2006 року та №010/08/4102 вiд 30.09.2008 року; 

Клопотати до АТ «Райффайзен Банк Аваль» та отримати вiд АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» кошти в гривнi України за Новим Кредитним 

договором траншами в межах вiльної (не використаної) частини Сублiмiту 

на фiнансування поточної дiяльностi ГКУ. 

4.2. Затвердити наступнi договори, проекти яких будуть невiд’ємним 

Додатками до Протоколу цих Зборiв: 

1. Додаток 1 до Протоколу цих Зборiв – Проект Додаткової угоди № 28 до 

Генеральної кредитної угоди №010/08/2108 вiд 03.06.2004 року; 

2. Додаток 2 до Протоколу цих Зборiв – Проект Кредитного договору 

«Невiдновлювальна Кредитна Лiнiя на поповнення обiгових коштiв для 

корпоративних клiєнтiв»; 

5.По п'ятому питанню порядку денного "Про попереднє схвалення значних 

правочинiв та надання повноважень" ВИРIШИЛИ: Уповноважити на 

укладання (пiдписання) вiд iменi Товариства з АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» договорiв / додаткових угод до дiючих договорiв та всiх iнших 

необхiдних документiв на умовах визначених АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

для виконання прийнятих рiшень згiдно п. 4 Порядку денного цих Зборiв, 

самостiйно узгодивши всi iншi умови цих угод, договорiв та документiв, з 

правом передоручення цих повноважень iншiм особам, наступних осiб: 

- Генерального директора Товариства - Тронька Олександра Олексiйовича 

(iдент. номер 2004715399) ; 

- Головного бухгалтера Товариства – Романову Наталiю Володимирiвну 

(iдент. номер 2855415705) або Директора фiнансового – Дедю Наталiю 

Владиславiвну (iдент. Номер 2350408060), 



- Начальника планово-економiчного вiддiлу Товариства - Гресько Наталiю 

Євгенiвну (iдент. Номер 2728501485).  

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
12.12.2014 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв були скликанi з iнiцiативи 

генерального директора Товариства у зв'язку з необхiднсю вирiшення 

питань, що вiдносяться до виключної компетенцiї загальних зборi 

акцiонерiв. 

Порядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв: 

1.Про обрання голови та секретаря, лiчильної комiсiї та затвердження 

регламенту Зборiв. 

2.Про затвердження укладених угод та внесення змiн до них. 

3.Про операцiї з активами (продаж, купiвля та iнше). 

4.Про залучення фiнансування (кредити, лiзинг та iнше). 

5.Про попереднє схвалення значних правочинiв та надання повноважень. 

Прийнятi рiшення з питань порядку денного загальних зборiв: 

1. По першому питанню порядку денного: Про обрання голови та секретаря, 

лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Зборiв" ВИРIШИЛИ: 

- Обрати Головою Зборiв – Шустера Олександра Альбертовича, 

- Обрати Секретарем Зборiв – Рогульського Вiктора Костянтиновича,  

- Обрати Лiчильну комiсiя в складi: Бондаренко Оксана Олександрiвна, 

Гресько Наталiя Євгенiвна,  

- Затвердити наступний Регламент проведення Зборiв. 

•доповiдi за порядком денним – 15 хвилин; 

•на запитання та виступи пiд час дебатiв – до 5 хвилин; 

•проводити голосування по затвердженню рiшень Зборiв вiдкритим 

голосуванням (шляхом пiдняття рук). 

2. По другому питанню порядку денного: "Про затвердження укладених 

угод та внесення змiн до них" ВИРIШИЛИ: 

- Клопотати до АТ «Райффайзен Банк Аваль» та укласти Товариству з АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» Додаткову угоду №01 до Кредитного договору 

№010/56-4/1043 вiд 02.12.2014 року, якою передбачається на перiод 

рефiнансування заборгованостi у валютi, встановлюється режим 

кредитування у формi вiдновлювальної кредитної лiнiї; 

- Затвердити наступну додаткову угоду, проект якої буде невiд’ємним 

Додатком до Протоколу цих Зборiв: 

Додаток 1 до Протоколу цих Зборiв – – Проект Додаткової угоди № 01 до 

Кредитного договору №010/56-4/1043 вiд 02.12.2014 року; 

3. По третьому питанню порядку денного: "Про операцiї з активами 

(продаж, купiвля та iнше)" ВИРIШИЛИ: Питання операцiй з активами 

розглянути на наступних Зборах. 

4. По четвертому питанню порядку денного: "Про залучення фiнансування 

(кредити, лiзинг та iнше)" ВИРIШИЛИ: Питання залучення фiнансування 

(кредити, лiзинг та iнше) розглянути на наступних Зборах. 

5. По п'ятому питанню порядку денного: "Про попереднє схвалення значних 



правочинiв та надання повноважень" ВИРIШИЛИ: 

Уповноважити на укладання (пiдписання) вiд iменi Товариства з АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» договорiв / додаткових угод до дiючих договорiв 

та всiх iнших необхiдних документiв на умовах визначених АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» для виконання прийнятих рiшень згiдно п. 2 

Порядку денного цих Зборiв, самостiйно узгодивши всi iншi умови цих 

угод, договорiв та документiв, з правом передоручення цих повноважень 

iншiм особам, наступних осiб: 

- Генерального директора Товариства - Тронька Олександра Олексiйовича 

(iдент. номер 2004715399) ; 

- Головного бухгалтера Товариства – Романову Наталiю Володимирiвну 

(iдент. номер 2855415705) або Директора фiнансового – Дедю Наталiю 

Владиславiвну (iдент. Номер 2350408060), 

- Начальника планово-економiчного вiддiлу Товариства - Гресько Наталiю 

Євгенiвну (iдент. Номер 2728501485).  

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер 

свідоц

тва 

про 

реєстр

ацію 

випус

ку 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстр

ував 

випуск 

Міжнарод

ний 

ідентифіка

ційний 

номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форма 

існуванн

я та 

форма 

випуску 

Номіна

льна 

вартіст

ь акцій 

(грн) 

Кільк

ість 

акцій 

(шту

к) 

Загаль

на 

номіна

льна 

вартіс

ть 

(грн) 

Частк

а у 

статут

ному 

капіта

лі (у 

відсот

ках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26.10.

2010 

551/10/

1/10 

Територi

альне 

управлiн

ня 

Державн

ої комiсiї 

з цiнних 

паперiв 

та 

фондовог

о ринку в 

м. Києвi 

та 

Київськiй 

областi 

UA4000142

939 

Акція 

проста 

бездокуме

нтарна 

іменна 

Бездокум

ентарні 

іменні 

8250 200 
165000

0 
100 

Опис - 

  

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 



13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні 

засоби (тис. грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн.) 

на 

початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на 

початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на 

початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
101458 93560 0 0 101458 93560 

будівлі та споруди 80296 62279 0 0 80296 62279 

машини та 

обладнання 
285 401 0 0 285 401 

транспортні засоби 1276 1142 0 0 1276 1142 

інші 19601 29738 0 0 613 648 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 101458 93560 0 0 0 0 

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства -166232 тис. грн.  

Сума нарахованого зносу -72672 тис. грн.  

Ступiнь зносу -44% 

Обмеження на використання майна вiдсутнi. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова 

вартість чистих 

активів (тис. грн)  

51350 87294 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
1650 1650 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

1650 1650 

Опис Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється 

величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, 

прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до 

розрахунку.  

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств 

здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з 

метою реалiзацiї положень пункту 3 ст. 155 „Статутний капiтал 



акцiонерного товариства” Цивiльного кодексу України. 

Висновок Станом на 31.12.2014 р. статутний капiтал Товариства складає 1 650 

000 грн., який розподiлений на 200 штук простих, iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 8 250 грн. кожна. Випуск акцiй 

зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку 26.10.2010р., реєстрацiйний №551/10/1/10, дата видачi – 

02.08.2011 р. 

Станом на 31.12.2014 р. чистi активи Товариства становлять 51350 

тис. грн., що на 49700 тис. грн. бiльше статутного капiталу 

Товариства. Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам 

п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України. 

3. 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 58553 X X 

у тому числі:   

Невiдновлювальна 

кредитна лiнiя 

02.12.2014 58553 9 31.03.2015 

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

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 векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі за 

похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 34422 X X 

Усього зобов'язань X 92975 X X 



Опис: Фiнансова звiтнiсть пiдтверджена аудиторським висновком вiд 

15.04.2015р. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/

п 

Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у 

натуральні

й формі 

(фізична 

од. вим.) 

у 

грошові

й формі 

(тис.грн.

) 

у 

відсотках 

до всієї 

вироблен

ої 

продукції 

у 

натуральні

й формі 

(фізична 

од. вим.) 

у 

грошові

й формі 

(тіс. 

грн.) 

у відсотках 

до всієї 

реалізован

ої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Електроiнструме

нт 
0 0 0 7784 23346 23 

2 
Електрогенерато

ри 
0 0 0 819 10103 10 

3 
Бензоiнструмент 

для лiсу та саду 
0 0 0 304 6260 6 

4 
Акумуляторний 

iнструмент 
0 0 0 973 4228 4 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої 

продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 
Закупiвельна вартiсть 

товару 
100 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 

ТОВ „Українська аудиторська 

компанiя „Кредо”  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 
32158755 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Тверська, 6, оф. 

304.Юр. адреса:01133, м. 

Київ, б-р Лесi Українки, 28А, 

кв. 312 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

3018 21.09.2002 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк 

дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, 

які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

21 травня 2017р. 



учасників ринку цінних паперів** 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 

звітності 
2014 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  
У тому числі 

позачергових  

1 2014 5 4 

2 2013 2 1 

3 2012 3 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах 

акціонерів останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала 

загальні збори 
X 

 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх 

представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 
 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних 

зборах останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  
 

X 

Підняттям рук  X 
 

Інше (запишіть): - Ні 

 



Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному 

періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства   
X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу 

товариства   
X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради  
X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу  
X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної 

комісії (ревізора)  
X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Затвредження значних правочинiв Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  0 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
0 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 



Інші (запишіть)  - 

Інші (запишіть)  - 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного 

секретаря? (так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  - 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах 

акціонерного товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): - 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він 

ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 

змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   
X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками  
 

X 

Для нового члена наглядової ради було організовано 

спеціальне навчання (з корпоративного управління або 

фінансового менеджменту)  
 

X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  - 

 



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено 

посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / 

ні) 

ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з 

органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) 

належить вирішення кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не 

належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії) 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового 

звіту або балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 

випуск акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 

реалізацію та розміщення власних 

акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких Ні Ні Ні Так 



існує конфлікт інтересів  

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх 

суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи 

або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного 

товариства?(так/ні) Ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  
 

X 

Положення про виконавчий орган 
 

X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Статут 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджуєть

ся на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомленн

я 

безпосереднь

о в 

акціонерном

у товаристві 

Копії 

документі

в 

надаютьс

я на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності  

Так Так Так Так Так 

Інформація 

про 

акціонерів, 

які 

володіють 

10 відсотків 

та більше 

Ні Так Так Так Так 



статутного 

капіталу  

Інформація 

про склад 

органів 

управління 

товариства  

Так Так Так Так Так 

Статут та 

внутрішні 

документи  

Ні Ні Так Ні Ні 

Протоколи 

загальних 

зборів 

акціонерів 

після їх 

проведення  

Ні Ні Так Ні Ні 

Розмір 

винагороди 

посадових 

осіб 

акціонерног

о 

товариства  

Ні Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились 

взагалі   
X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган X 
 

Інше (запишіть) - 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 



років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  - 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) - 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього 

разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів   
X 

Інше (запишіть)  - 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні 

послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового 

менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 
Так Ні 



Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих 

бюджетів   
X 

Інше (запишіть): не планує  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом 

наступних трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років   

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових 

бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом 

управління прийнятий: -  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином 

його оприлюднено: -  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного 

управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на 

джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом 

року 

- 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ" 
за ЄДРПОУ 21547168 

Територія 
 

за КОАТУУ 3222485901 



Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 46.90 

Середня кількість 

працівників 
169 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 

08130, Київська, Києво-Святошинський, 

село Петропавлiвська Борщагiвка, 

Петропавлiвська, буд. 4 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
 

V 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 317 253 0 

первісна вартість 1001 562 587 0 

накопичена амортизація 1002 245 334 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 5 5 0 

Основні засоби: 1010 91218 73218 0 

первісна вартість 1011 148748 131520 0 

знос 1012 57530 58302 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 10240 20342 0 

первісна вартість 1016 16996 34712 0 

знос 1017 6756 14370 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в 

капіталі інших підприємств 

 

1030 

 

1042 

 

1138 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 



Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 5231 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих 

страхових резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 102822 100187 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 35566 29093 0 

Виробничі запаси 1101 816 693 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 34750 28400 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 
1125 10692 8201 0 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

1 

 

82 

 

0 

з бюджетом 1135 50 156 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 50 156 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 4753 4466 0 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
1155 1562 1400 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 222 623 0 

Готівка 1166 43 30 0 

Рахунки в банках 1167 131 593 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 15 24 0 

Частка перестраховика у страхових 

резервах 
1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних 

виплат 
1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 54 93 0 

Усього за розділом II 1195 52915 44138 0 



III. Необоротні активи, утримувані 

для продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 155737 144325 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1650 1650 0 

Внески до незареєстрованого 

статутного капіталу 
1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 70248 65324 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 
1420 15396 -15624 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 87294 51350 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2465 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 11791 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат 

персоналу 
1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на 

початок звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних 

виплат; (на початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на 

початок звітного періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок 

звітного періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 14256 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 20904 58553 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 30217 31178 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 599 582 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 35 19 0 

за розрахунками зі страхування 1625 202 64 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 575 348 0 

за одержаними авансами 1635 559 365 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 524 1016 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 124 181 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від 

перестраховиків 
1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 483 688 0 

Усього за розділом IІІ 1695 54187 92975 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів 

недержавного пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 155737 144325 0 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2014 р. 



 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття  
Код 

рядка  

За звітний 

період  

За аналогічний 

період 

попереднього 

року  

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
2000 101480 131286 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова 

сума 
2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві 

незароблених премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
2050 ( 65601 ) ( 93033 ) 

Чисті понесені збитки за страховими 

виплатами 
2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

35879 

 

38253 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах 

довгострокових зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 

резервів 
2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших 

страхових резервах 
2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 3298 4399 

Дохід від зміни вартості активів, які 

оцінюються за справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 9204 ) ( 8667 ) 

Витрати на збут 2150 ( 26994 ) ( 36092 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 15914 ) ( 3473 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які 

оцінюються за справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 12935 ) ( 5580 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 98 97 



Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 37 48 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 4242 ) ( 3402 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 1 ) ( 41 ) 

Інші витрати 2270 ( 26559 ) ( 1 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 

монетарні статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 43602 ) ( 8879 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 7318 1100 

Прибуток (збиток) від припиненої 

діяльності після оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 36284 ) ( 7779 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття  
Код 

рядка  

За звітний 

період  

За аналогічний 

період 

попереднього 

року  

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих та спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 340 663 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 340 663 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 

сукупним доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після 

оподаткування 
2460 340 663 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 

2460) 
2465 -35944 -7116 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 3929 4364 

Витрати на оплату праці 2505 10385 13602 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4077 4687 

Амортизація 2515 8485 8504 

Інші операційні витрати 2520 25569 17051 

Разом 2550 52445 48208 

 



ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість 

простих акцій 
2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 

одну просту акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття  
Код 

рядка  

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) 

 

3000 

 

125865 

 

150399 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, 

дотацій 
3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і 

замовників 
3015 464 2622 

Надходження від повернення авансів 3020 11 0 

Надходження від відсотків за залишками 

коштів на поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки 

(штрафів, пені) 
3035 0 0 



Надходження від операційної оренди 3040 2194 2886 

Надходження від отримання роялті, 

авторських винагород 
3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від 

повернення позик 
3055 0 0 

Інші надходження 3095 2936 2713 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 96621 ) 

 

( 102157 ) 

Праці 3105 ( 8735 ) ( 11501 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4116 ) ( 5204 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 9012 ) ( 8949 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 

на прибуток 
3116 ( 43 ) ( 27 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 

на додану вартість 
3117 ( 6636 ) ( 6602 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 

податків і зборів 
3118 ( 558 ) ( 118 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 457 ) ( 105 ) 

Витрачання на оплату повернення 

авансів/td>  
3140 ( 143 ) ( 535 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за 

страховими контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання 

позик  
3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 6390 ) ( 22097 ) 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 5996 8072 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 20 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 118 ) ( 1024 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 
3295 -118 -1004 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 63560 3500 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 64678 6451 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 4460 ) ( 3402 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди 
3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим 

часткам у дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 
3395 -5578 -6353 

Чистий рух грошових коштів за звітний 

період 
3400 300 715 

Залишок коштів на початок року 3405 222 299 

Вплив зміни валютних курсів на залишок 

коштів 
3410 101 -792 

Залишок коштів на кінець року 3415 623 222 
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття  
Код 

рядка  

За звітний період  
За аналогічний період 

попереднього року  

надходження  видаток  надходження  видаток  

1  2  3  4  5  6  

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від 

звичайної діяльності до 

оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних 

активів 

3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових 

різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності 

та інших негрошових 

операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від 

участі в капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за 

справедливою вартістю, 

та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від 

реалізації необоротних 

активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від 

реалізації фінансових 

інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних 

активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

запасів 
3551 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних 

активів 

3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

дебіторської 

заборгованості за 

продукцію, товари, 

роботи, послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) 

іншої поточної 

дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) 

витрат майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) 

інших оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від 

операційної діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, 

роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за 

розрахунками з 

бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за 

розрахунками зі 

страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за 

розрахунками з оплати 

праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

доходів майбутніх 

періодів 

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

інших поточних 

зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на 

прибуток 
3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 3195 0 0 0 0 



операційної діяльності 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від 

реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від 

отриманих: 

відсотків 

3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від 

деривативів 
3225 0 X 0 X 

Надходження від 

погашення позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства 

та іншої господарської 

одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на 

придбання: 

фінансових інвестицій 

3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання 

позик 
3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства 

та іншої господарської 

одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від 

продажу частки в 

дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

відсотків 
3360 X 0 X 0 



Витрачання на сплату 

заборгованості з 

фінансової оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

частки в дочірньому 

підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим 

часткам у дочірніх 

підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових 

коштів за звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на 

початок року 
3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних 

курсів на залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець 

року 
3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
АТ "Альцест" подавався звiт про рух грошових 

коштiв за прямими методом. 

Керівник Лисов Д.В. 

Головний бухгалтер Романова Н.В. 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ" 
за ЄДРПОУ 21547168 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 

Код 

ряд

ка 

Зареєстро

ваний 

капітал 

Капіта

л у 

дооцін

ках 

Додатк

овий 

капітал 

Резерв

ний 

капіта

л 

Нерозподі

лений 

прибуток 

(непокрит

ий збиток) 

Неоплач

ений 

капітал 

Вилуче

ний 

капіта

л 

Всь

ого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок 

на початок 

року 

400

0 
1650 70248 0 0 15931 0 0 

8782

9 



Коригуван

ня: 
Зміна 

облікової 

політики 

400

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправленн

я помилок 

401

0 
0 0 0 0 -535 0 0 -535 

Інші зміни 
409

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригова

ний 

залишок 

на початок 

року 

409

5 
1650 70248 0 0 15396 0 0 

8729

4 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

410

0 
0 0 0 0 -36284 0 0 

-

3628

4 

Інший 

сукупний 

дохід за 

звітний 

період 

411

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

необоротн

их активів  

411

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструменті

в 

411

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові 

різниці 

411

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка 

іншого 

сукупного 

доходу 

асоційован

их і 

спільних 

підприємст

в 

411

4 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший 

сукупний 

дохід 

411

6 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 

420

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 



Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

Спрямуван

ня 

прибутку 

до 

зареєстрова

ного 

капіталу 

420

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахуван

ня до 

резервного 

капіталу 

421

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума 

чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно 

до 

законодавст

ва 

421

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума 

чистого 

прибутку 

на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

422

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума 

чистого 

прибутку 

на 

матеріальне 

заохочення 

422

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

424

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборговано

сті з 

капіталу 

424

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп 

акцій 

(часток) 

426

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 



Перепрода

ж 

викуплених 

акцій 

(часток) 

426

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулюванн

я 

викуплених 

акцій 

(часток) 

427

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

427

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості 

акцій 

428

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 

в капіталі 

429

0 
0 -4924 0 0 5264 0 0 340 

Придбання 

(продаж) 

неконтроль

ованої 

частки в 

дочірньому 

підприємст

ві 

429

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін 

у капіталі 

429

5 
0 -4924 0 0 -31020 0 0 

-

3594

4 

Залишок 

на кінець 

року 

430

0 
1650 65324 0 0 -15624 0 0 

5135

0 

 

Примітки 
Фiнансова звiтнiсть пiдтверджена аудиторським 

висновком вiд 15.04.2015р. 

Керівник Лисов Д.В. 

Головний бухгалтер Романова Н.В. 

 


