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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 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, Петропавлiвська, 4 

5. Міжміський код, телефон та факс 

044 3714047 044 3714047 

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 27.04.2016 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку" 82 
  

28.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці http://altsest.com/ua/ 

в мережі 

Інтернет 28.04.2016 

  (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) 
 

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 
 

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 
X 

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) 

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) 

127 

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)** 

10 

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 роки 

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.  

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну 

дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї.  

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, 

Статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Генеральним директором. 

Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена 

на те наглядовою радою (у випадку вiдсутностi – особою, уповноваженою загальними зборами 

акцiонерiв).  

Генеральний директор Товариства обирається наглядовою радою Товариства, а за її вiдсутностi – 

загальними зборами акцiонерiв. 

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 цим Статутом; 

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



майно, у межах повноважень, встановлених цим 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 Головою Наглядової Ради, а в разi його вiдсутностi – особою, уповноваженою 

загальними 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(контрактiв) 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. 

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

передбаченої законодавством, Статутом та трудовим договором. 

У разi вiдсутностi Генерального директора або неможливостi виконання Генеральним директором 

своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз керiвникiв пiдроздiлiв за наказом 

Генерального директора.  

Повноваження Генерального директора припиняються за рiшенням Наглядової ради, а за її 

вiдсутностi – Загальними зборiв акцiонерiв.  

Не судимий. 

Загальний стаж роботи - 10 рокiв. 

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

11.03.2015 - Генеральний директор АТ "Альцест" 

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних 

Акцiями емiтента не володiє. 

* 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 

Пилипчук Валентина Аркадiївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

вища. Київський нацiональний економiчний унiверситет  

6) стаж роботи (років)** 

9 

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

з 23.11.2012 р по 28.08.2015 р. ТОВ «Мекран» на посадi головного бухгалтера. 

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

24.11.2015 безстроково 

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 - 9 рокiв. 

З 23.11.2012 р по 28.08.2015 р. ТОВ «Мекран» на посадi головного бухгалтера. 

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. 

Акцiями емiтента не володiє. 

* 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 

Найменування 

юридичної особи 
Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

Рогульський Вiктор 

Костянтинович  
95 47.5 95 47.5 0 0 

Шустер Олександр 

Альбертович  
95 47.5 95 47.5 0 0 

Усього 190 95 190 95 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 
23.02.2015 

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.  

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата проведення 27.04.2015 

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 2014 року.  

3.Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк.  

4.Про затвердження звiту Генерального директора Товариства (виконавчого органу) та звiту 

аудитора Товариства за 2014 рiк.  

 

Вид загальних зборів* 
чергові позачергові 

 
X 

Дата проведення 19.01.2015 

Кворум зборів** 0 

Опис збори не вiдбулись через неявку акцiонерiв, всi публiкацiї були здiйсненi. 

 

Вид загальних зборів* 
чергові позачергові 

 
X 

Дата проведення 26.03.2015 

Кворум зборів** 0 

Опис збори не вiдбулись через неявку акцiонерiв, всi публiкацiї були здiйсненi. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
18.05.2015 

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 позачергових 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. 

 

Вид загальних зборів* 
чергові позачергові 

 
X 

Дата проведення 24.06.2015 

Кворум зборів** 0 

Опис збори не вiдбулись через неявку акцiонерiв, всi публiкацiї були здiйсненi. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
03.08.2015 

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 звiльнення головного бухгалтера.  

3.Про призначення нового головного бухгалтера. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
25.09.2015 

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 чергових Загальних зборiв акцiонерiв: 

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

2.Про залучення фiнансування шляхом отримання кредиту, банкiвських гарантiй. 

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

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26.10.2010 551/10/1/10 

Територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку в м. Києвi та 

Київськiй областi 

UA4000142939 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
8250 200 1650000 100 

Опис - 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

21658 51412 

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 31.12.2015 р. статутний капiтал Товариства складає 1 650 000 грн., який 

розподiлений на 200 штук простих, iменних акцiй номiнальною вартiстю 8 250 грн. кожна.  

Станом на 31.12.2015 р. чистi активи Товариства становлять 21 658 тис. грн., що на 20 008 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 0 X X 

у тому числі:   

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 856 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 



Інші зобов'язання X 97362 X X 

Усього зобов'язань X 98218 X X 

Опис: Фiнансова звiтнiсть пiдтверджена аудиторським висновком вiд 15.04.2016р. 

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.  



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

23.02.2015 23.02.2015 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

03.08.2015 03.08.2015 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

23.11.2015 23.11.2015 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

- підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Українська аудиторська компанiя «Кредо»  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
32158755 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Факт.адреса: м. Київ, вул.Тверська, 6, оф. 304 

Тел/факс: (044)5016165. 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 26.09.2002 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії 

свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів** 

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 

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 2015 5 4 

2 2014 4 3 

3 2013 2 1 

 

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): - 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 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) Нi 

 

Нi 

 

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)  вiдсутня наглядова рада  

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 існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

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) Так 

 

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 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

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 акціонерного 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)  не було змiн. 

 

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) Орган Товариства не здiйснював 

 

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)  не здiйснювалась 

 

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  X 

Не визначились  
 

 

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) 2016 | 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 
127 

 

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 31.12.2015 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 253 169 0 

первісна вартість 1001 587 598 0 

накопичена амортизація 1002 334 429 0 



Незавершені капітальні інвестиції 1005 5 65 0 

Основні засоби: 1010 73218 38642 0 

первісна вартість 1011 131520 61976 0 

знос 1012 58302 23334 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 20342 14933 0 

первісна вартість 1016 34712 16116 0 

знос 1017 14730 1183 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 

 

1138 

 

905 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 5231 11031 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 100187 65745 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 29093 34339 0 

Виробничі запаси 1101 693 648 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 28400 33691 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 8201 8707 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

82 

 

938 

 

0 

з бюджетом 1135 156 75 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 4466 7596 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1455 1513 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 623 755 0 

Готівка 1166 30 54 0 

Рахунки в банках 1167 593 701 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 24 29 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 93 179 0 

Усього за розділом II 1195 44193 54131 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 144380 119876 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 65324 10120 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 -15562 9888 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 51412 21658 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 49024 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 0 49024 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 58553 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 1760 0 

за товари, роботи, послуги 1615 31171 42442 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 582 856 0 

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

за розрахунками зі страхування 1625 64 214 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 348 487 0 

за одержаними авансами 1635 365 727 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 1016 489 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 181 217 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 1988 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 688 14 0 

Усього за розділом IІІ 1695 92968 49194 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 144380 119876 0 

 

Примітки Фiнансова звiтнiсть пiдтверджена аудиторським висновком вiд 15.04.2016р. 

Керівник Лисов Д.В. 

Головний бухгалтер Пилипчук В.А. 




