Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

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.

Голова комiсiї
з припинення

Трандафiлов Петро Федорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Марiупольсiткоснасть"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

00463027

4. Місцезнаходження
емітента

87501 Донецька область Приморський Марiуполь Консервна, 23

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

0629 33-12-06 33-12-06

6. Електронна поштова
petran@marsetesnast.com.ua
адреса емітента
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

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

№ 82 (2336) ВIДОМОСТI НКЦПФР

28.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://mss.ho.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

28.04.2016
(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

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків 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
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
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
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 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

X

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 До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав
лiцензiй (дозволiв).
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у
створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади
корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових
агенцiй.
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не
заповнюється.
"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця
форма не завповнюється.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв
емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не
вiдбувалося.
"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї" - вказанi таблицi емiтент не заповнював з причини того, що дохiд (виручка) вiд
реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн.
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї, що виникала протягом звiтного перiоду" - таких фактi та подiй не виникало
протягом звiтного перiоду.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма
не завповнюється.
"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний
перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв, та сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство
"Марiупольсiткоснасть"

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

ААБ №313642

3. Дата проведення державної реєстрації

02.12.1994

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

400000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
5

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
13.94

ВИРОБНИЦТВО КАНАТІВ, МОТУЗОК, ШПАГАТУ ТА СІТОК

55.20

ДIЯЛЬНIСТЬ ЗАСОБIВ РОЗМIЩУВАННЯ НА ПЕРIОД ВIДПУСТКИ ТА IНШОГО
ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ"

77.39

НАДАННЯ В ОРЕНДУ IНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРIВ. Н. В. I. У."

10. Органи управління
Не заповнюють акцiонернi товариства.
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк"

2) МФО банку

300023

3) Поточний рахунок

26001000103088

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Голова комiссiї з припинення
1) посада
Трандафiлов Петро Федорович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВВ 906823 25.08.1999 Приморським РВ Марiупольського МУ
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
УМВД України в Донецькiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1954
4) рік народження**
Вища,Жданiвський металургiйний iнститут,iнженер-металург
5) освіта**
40
6) стаж роботи (років)**
Голова правлiння ВАТ "Марiупольсiткоснасть"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
15.03.2014 3
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є
Генеральний директор.
Генеральний директор Товариства дiє на пiдставi Положення про виконавчий орган Товариства, яке
затверджується рiшенням Наглядової Ради Товариства.
Посадова iнструкцiя Генерального директора Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.
Трудовий договiр (контракт) з Генеральним директором Товариства вiд iменi Товариства укладає
Наглядова рада Товариства.
Генеральний директор Товариства обирається з числа осiб, якi є не членами Наглядової ради Товариства та
(або) Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Генеральний директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, визначених вiдповiдними нормами
законодавства України, а також статутом Товариства. Генеральний директор Товариства виконує рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства i вирiшує всi питання
До компетенцiї Генерального директора Товариства вiдносяться наступнi питання:
- видання внутрiшнiх нормативних актiв Товариства з питань поточної дiяльностi;
- пiдбiр, пiдготовка працiвникiв Товариства, керiвництво дiяльнiстю його фiлiй та представництв;
- належне забезпечення проведення операцiй Товариства, облiку та звiтностi, органiзацiя дiловодства
Товариства;
- органiзацiя збереження майна Товариства та майна, довiреного Товариству третiми особами;
- контроль дотримання чинного законодавства України структурними пiдроздiлами Товариства, в тому
числi його фiлiями та представництвами;
- затвердження, змiни i доповнення внутрiшньої структури Товариства, в тому числi прийняття рiшення
про створення i припинення дiяльностi структурних пiдроздiлiв(крiм фiлiй i
представництв)Товариства;
- укладання вiд iменi i за участю Товариства договорiв та iнших угод, здiйснення поточного контролю за
станом договiрної дисциплiни в Товариствi, його фiлiях та iнших структурних пiдроздiлах;
- пошук контрагентiв та клiєнтури Товариства, ведення вiд iменi Товариства вiдповiдних комерцiйних
переговорiв;
- визначає умови оплати працi працiвникам Товариства крiм тих, якi у вiдповiдностi з статутом
визначаються iншими органами управлiння Товариства;
- здiйснення iнших повноважень у вiдповiдностi з чинним законодавством України, статутом Товариства,
рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства, якi не вiдносяться до
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.
У зв_язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом його перетворення обрано комiсiю з
припинення товариства. Головою комiсiї з припинення Товариства обрано Трандафiлова Петра
Федоровича (Протокол № 18 вiд 15.03.2014). Посадова особа призначена на невизначений строк.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 454960 (чотириста п'ятдесят чотири тисячi
дев'ятсот шiстдесят)акцiй, що дорiвнює 28,435%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 40 років, з них на керівних посадах - 29 років.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: генеральний директор, Голова
правлiння ВАТ "Марiупольсiткоснасть".
Постiйне мiсце роботи ТОВ "ТД концерна Петран", МПП "Азовнаукпром НВО", яке розташовано за
адресою: м.Марiуполь, вул.Метрополiтская, 37; президент.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Член Наглядової ради
Горбульов Василь Дмитрович

ВВ 200306 03.02.1998 Приморським РВ Марiупольського МУ
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
УМВС України в Донецькiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1956
4) рік народження**
Вища, Одеський iнститут морського флоту
5) освіта**
38
6) стаж роботи (років)**
МЧП "Азовнаучпром НПО", головний iнженер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
15.03.2014 3
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис У Товариствi створюється Наглядова рада в кiлькостi 3 осiб, що
обираються на строк вiдповiдно до статуту Товариства та представляє iнтереси акцiонерiв у перервi мiж
проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства.
У разi обрання до Наглядової ради акцiонера - юридичної особи вiн має право дiяти через i декiлькох
представникiв.
До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься:
- призначення директора дочiрнiх пiдприємств,фiлiй та представництв, затвердження їх посадових
iнструкцiй;призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора;
затвердження планiв виробничого i соцiального розвитку;
- затвердження внутрiшнiх нормативних актiв;
- розгляд i затвердження звiтiв Генерального директора про дiяльнiсть Товариства;
- розгляд, затвердження необхiдностi створення, порядку формування i використання iнших фондiв, а також
iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - погодження укладання кредитних договорiв та договорiв
застави з банками та iншими органiзацiями;
- погодження вiдчуження нерухомого майна; прийняття рiшення про участь Товариства у створеннi
господарських товариств, визначення розмiру та форми внескiв до їх Статутного (складеного) капiталу;
- вирiшення питання про придбання Товариством акцiй, що випускаються ним; визначення умов оплати
працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй iпредставництв;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв Товариства, а також висновкiв по них ревiзiйної комiсiї i всiх
питань, що належать то виняткової компетенцiї Загальних зборiв.
Генеральний директор може бути у будь-який час усунений вiд виконання своїх обов'язкiв Наглядовою
радою Товариства.
За рiшенням Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради пiдписує контракт iз
Генеральним директором Товариства.
Наглядова рада має право:
одержувати всю iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосується дiяльностi Товариства;
виступати iнiцiатором перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Наглядова рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Генерального директора Товариства за
винятком випадкiв, коли Товариству загрожує банкрутство.
Наглядова рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв.
Засiдання Наглядової ради Товариства проводяться по необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк i
вважаються правомочними, якщо на них присутнi 2/3 загальної кiлькостi його членiв. Рiшення Наглядової
ради приймаються вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв. У випадку розподiлу голосiв нарiвно, голос
Голови є вирiшальним.
Член Наглядової ради, Горбульов В.Д.
Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.
Призначений на посаду Члена Наглядової ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
15.03.2014(Протокол № 18 вiд 15.03.2014).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 500 (п'ятсот)акцiй, що дорiвнює 0,03125 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 38 років, з них на керівних посадах - 27 років.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв:
- Директор комунального АТП 052808, КП "Комунальник", ТОВ "Декоративнi культури", МЧП
"Петрантехнологiя".
- Зам.директора МЧП "Азовнаучпром НПО" (мiсцезнаходження: 87517, Донецька обл., м. Марiуполь, вул
Митрополитська,37).
На теперiшнiй час не працює, пенсiонер.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**

Член Наглядової ради
Солошенко Павло Васильович
ВА 730402 09.04.1997 Iллiчiвським РВ Марiупольського МУ
УМВС України в Донецькiй областi
1946

Вища, Приазовський державний технiчний унiверситет
5) освіта**
51
6) стаж роботи (років)**
Приазовський державний технiчний унiверситет, доцент,
7) найменування підприємства та
зав.кафедри iнтелектуальної власностi та права
попередня посада, яку займав**
15.03.2014 3
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис У Товариствi створюється Наглядова рада в кiлькостi 3 осiб, що
обираються на строк вiдповiдно до статуту Товариства та представляє iнтереси акцiонерiв у перервi мiж
проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства.
У разi обрання до Наглядової ради акцiонера - юридичної особи вiн має право дiяти через i декiлькох
представникiв.
До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься:
- призначення директора дочiрнiх пiдприємств,фiлiй та представництв, затвердження їх посадових
iнструкцiй;призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора;
затвердження планiв виробничого i соцiального розвитку;
- затвердження внутрiшнiх нормативних актiв;
- розгляд i затвердження звiтiв Генерального директора про дiяльнiсть Товариства;
- розгляд, затвердження необхiдностi створення, порядку формування i використання iнших фондiв, а також
iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - погодження укладання кредитних договорiв та договорiв
застави з банками та iншими органiзацiями;
- погодження вiдчуження нерухомого майна; прийняття рiшення про участь Товариства у створеннi
господарських товариств, визначення розмiру та форми внескiв до їх Статутного (складеного) капiталу;
- вирiшення питання про придбання Товариством акцiй, що випускаються ним; визначення умов оплати
працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй iпредставництв;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв Товариства, а також висновкiв по них ревiзiйної комiсiї i всiх
питань, що належать то виняткової компетенцiї Загальних зборiв.
Генеральний директор може бути у будь-який час усунений вiд виконання своїх обов'язкiв Наглядовою
радою Товариства.
За рiшенням Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради пiдписує контракт iз
Генеральним директором Товариства.
Наглядова рада має право:
одержувати всю iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосується дiяльностi Товариства;
виступати iнiцiатором перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Наглядова рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Генерального директора Товариства за
винятком випадкiв, коли Товариству загрожує банкрутство.
Наглядова рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв.
Засiдання Наглядової ради Товариства проводяться по необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк i
вважаються правомочними, якщо на них присутнi 2/3 загальної кiлькостi його членiв. Рiшення Наглядової
ради приймаються вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв. У випадку розподiлу голосiв нарiвно, голос
Голови є вирiшальним.
Член Наглядової ради, Солошенко П. В.
Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.
Призначений на посаду Члена Наглядової ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
15.03.2014(Протокол № 18 вiд 15.03.2014).
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 51 рік, з них на керівних посадах - 4 роки.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв:
Приазовський державний технiчний унiверситет: начальник навчального вiддiлу, зав.кафедри
iнтелектуальної власностi та права.
На теперiшнiй час обiймає посаду директора iнституту пiдвищення квалiфiкацiї Приазовського державного
технiчного унiверситету(мiсцезнаходження: 87500,Донецька обл., м.Марiуполь, вул.Унiверситетська,7).

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член комiссiї з припинення/Головний бухгалтер
Чайкiна Людмила Анатолiївна
СВ 760171 11.07.2002 Приморським РВ Марiупольского МУ
УМВС Украiни в Донецькiй областi
1958
вища , Жданiвський металургiйний iнститут, iнженер -

металург
40
6) стаж роботи (років)**
Азовметалоконструкцiя, головний бухгалтер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
15.03.2014 безстроково
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов`язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї:
головний бухгалтер забезпечує органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi, керуючись Законом
України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi".
Забеспечення ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методичних основ, установлених
Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" , з урахуванням особливостi
дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних;
Органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;
Забеспечення неухильного дотримання порядку оформлення i представлення до облiку первинних
документiв усiми працiвниками;
Прийняття всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованого i непомiтного виправлення записiв у
первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку, для збереження користувачем оброблених
документiв, регiстрiв i звiтностi у встановлений термiн;
Здiйснення заходiв для представлення повної iнформацiї про фiнансовий стан та результати дiяльностi
Пiдприємства.
Протягом року змін на посаді не відбувалось.
Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: головний бухгалтер.
У зв_язку з прийняттям рiшення про припинення Товариства шляхом його перетворення обрано комiсiю з
припинення товариства. Чайкiну Л.А. обрано членом комiсiї з припинення(Протокол № 18 вiд 15.03.2014).
Посадова особа призначена на невизначений строк.
На посаду Головного бухгалтера призначена 15.06.2010 безстроково.
Окрiм посади головного бухгалтера ПрАТ "Маріупольсiткоснасть", на теперешнiй час працює головним
бухгалтером за сумiсництвом в ТОВ "ТД концерна Петран". Мiсцезнаходження всiх вищевказаних
пiдприємств: 87515, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Митрополитська, 37.
Протягом звітного року був перерахований загальний стаж роботи посадової особи. Після перерахунку
емітент наводить виправлену інформацію стосовно стажу роботу даної посадової особи.
Загальний стаж роботи - 40 років, з них на керівних посадах - 25 років.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член Наглядової ради
Завгороднiй Федiр Iванович
ВА 420964 25.06.1996 Жовтневим РВ Марiупольського МУ
УМВС України в Донецькiй областi
1947
Вища, Ждановський металургiйний iнститут, механiко машинобудiвний факультет, технологiї машинобудування
53
Марiупольський фiлiал АКБ "Укрсоцбанк": керiвник вiддiлу

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
15.03.2014 3
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис У Товариствi створюється Наглядова рада в кiлькостi 3 осiб, що
обираються на строк вiдповiдно до статуту Товариства та представляє iнтереси акцiонерiв у перервi мiж
проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства.
У разi обрання до Наглядової ради акцiонера - юридичної особи вiн має право дiяти через i декiлькох
представникiв.
До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься:
- призначення директора дочiрнiх пiдприємств,фiлiй та представництв, затвердження їх посадових
iнструкцiй;призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора;
затвердження планiв виробничого i соцiального розвитку;
- затвердження внутрiшнiх нормативних актiв;
- розгляд i затвердження звiтiв Генерального директора про дiяльнiсть Товариства;
- розгляд, затвердження необхiдностi створення, порядку формування i використання iнших фондiв, а також
iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - погодження укладання кредитних договорiв та договорiв
застави з банками та iншими органiзацiями;
- погодження вiдчуження нерухомого майна; прийняття рiшення про участь Товариства у створеннi
господарських товариств, визначення розмiру та форми внескiв до їх Статутного (складеного) капiталу;
- вирiшення питання про придбання Товариством акцiй, що випускаються ним; визначення умов оплати
працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй iпредставництв;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв Товариства, а також висновкiв по них ревiзiйної комiсiї i всiх
питань, що належать то виняткової компетенцiї Загальних зборiв.

Генеральний директор може бути у будь-який час усунений вiд виконання своїх обов'язкiв Наглядовою
радою Товариства.
За рiшенням Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради пiдписує контракт iз
Генеральним директором Товариства.
Наглядова рада має право:
одержувати всю iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосується дiяльностi Товариства;
виступати iнiцiатором перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Наглядова рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Генерального директора Товариства за
винятком випадкiв, коли Товариству загрожує банкрутство.
Наглядова рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв.
Засiдання Наглядової ради Товариства проводяться по необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк i
вважаються правомочними, якщо на них присутнi 2/3 загальної кiлькостi його членiв. Рiшення Наглядової
ради приймаються вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв. У випадку розподiлу голосiв нарiвно, голос
Голови є вирiшальним.
Член Наглядової ради, Завгороднiй Ф. I.
Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.
Призначений на посаду Члена Наглядової ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
15.03.2014(Протокол № 18 вiд 15.03.2014).
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 53 роки, з них на керівних посадах - 30 років.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв:
- "ССI Україна Лiмiтед": директор Марiупольского фiлiалу;
- Марiупольський фiлiал АКБ "Укрсоцбанк": керiвник вiддiлу.
На теперiшнiй час заступник директора Iнстiтуту пiдвищення квалiфiкацiї Приазовського державного
технiчного унiверсiтету (мiсцезнаходження: 87500,Донецька обл., м.Марiуполь, вул.Унiверситетська,7).
Ревiзор
1) посада
Iпатова Вiкторiя Юрiївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВА 037768 06.09.1995 Жовтневим РВ Марiупольського МУ
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
УМВС України в Донецькiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1978
4) рік народження**
Середня, бухгалтерськi курси
5) освіта**
19
6) стаж роботи (років)**
МЧП "Петранекологiя", головний бухгалтер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
15.03.2014 3
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i
представництв здiйснюється Ревiзором, що обирається на загальних зборах акцiонерiв термiном на 3 роки з
числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть.
Додатковi вимоги щодо обрання Ревiзора, порядку його дiяльностi та компетенцiя з питань, не передбачених
Статутом, визначаються положенням про Ревiзора та рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Ревiзор пiдзвiтен тiльки вищому органу Товариства.
Ревiзором не може бути член Наглядової ради, Генеральний директор, особа, яка не має повної цивiльної
дiєздатностi та члени iнших органiв Товариства.
Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.
Права та обов'язки Ревiзора визначаються Статутом, положенням про Ревiзора, дiючим законодавством, а
також договором, що укладається з Ревiзором.
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та вимагати
скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв. Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах
акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених дiючим
законодавством, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
Вимоги до кандидатiв на посаду Ревiзора визначаються положенням про Ревiзора.
Ревiзор складає висновок по рiчних звiтах i балансам. Без висновку Ревiзора загальнi збори акцiонерiв не
вправi затверджувати баланс.
Ревiзор зобов'язан вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв чи проведення засiдання
Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання,
заподiянi посадовими особами.
Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового
року, вiдповiдно до норм чинного законодавства. Генеральний директор Товариства забезпечує Ревiзору
доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом, внутрiшнiмi положеннями та дiючим
законодавством.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року
Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзор має право проводити спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Така
перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзора, за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради,
Генерального директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є
власниками не менше нiж 10 % простих акцiй Товариства за рахунок Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на
вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше
нiж 10 % простих акцiй Товариства, якщо загальними зборами акцiонерiв не буде ухвалено рiшення про
iншi джерела вiдшкодування витрат на проведення такої перевiрки.
Матерiали перевiрок Ревiзор надає загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi.
Ревiзор Товариства, Iпатова Вiкторiя Юрiївна.
Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.
Призначена на посаду Ревiзора вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2014(Протокол
№ 18 вiд 15.03.2014).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 1500 (одна тисяча п'ятсот)акцiй, що дорiвнює
0,09375%
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: заступник бухгалтера, головний
бухгалтер.
На теперiшнiй час працює бухгалтером МПП Азовнаукпром НВО (код за ЄДРПОУ 13482839), що
розташоване за адресою: м.Марiуполь, вул.Метрополiтская, 37;
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 19 років, з них на керівних посадах - 3 роки.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова комiссiї з
припинення

Трандафiлов Петро
Федорович

ВВ 906823 25.08.1999
Приморським РВ
Марiупольського МУ УМВД
України в Донецькiй областi

454960

28.435

454960

0

0

0

Член Наглядової
ради

Горбульов Василь
Дмитрович

ВВ 200306 03.02.1998
Приморським РВ
Марiупольського МУ УМВС
України в Донецькiй областi

500

0.03125

500

0

0

0

Член Наглядової
ради

Солошенко Павло
Васильович

ВА 730402 09.04.1997
Iллiчiвським РВ Марiупольського
МУ УМВС України в Донецькiй
областi

0

0

0

0

0

0

Член комiссiї з
припинення/Голов
ний бухгалтер

Чайкiна Людмила
Анатолiївна

СВ 760171 11.07.2002
Приморським РВ Марiупольского
МУ УМВС Украiни в Донецькiй
областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Завгороднiй Федiр
Iванович

ВА 420964 25.06.1996 Жовтневим
РВ Марiупольського МУ УМВС
України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Iпатова Вiкторiя Юрiївна

ВА 037768 06.09.1995 Жовтневим
РВ Марiупольського МУ УМВС
України в Донецькiй областi

1500

0.09375

1500

0

0

0

456960

28.56

456960

0

0

0

Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

ТОВ "Марiупольсiткоснасть"

19380175

Україна 87515 Донецька область д/н
,м.Марiуполь,вул.Митрополитська 37

1118520

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

69.9075

1118520

0

0

Кількість за видами акцій
Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Трандафiлов Петро Федорович

ВВ 906823 25.08.1999 Приморським РВ
Марiупольського МУ УМВС України в
Донецькiй областi

454960

28.435

454960

0

0

0

1573480

98.3425

1573480

0

0

0

Усього

привілейо
вані на
пред'явни
ка

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

18.04.2015
Дата проведення
98.3425
Кворум зборів
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї;
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв: обрання робочих органiв загальних
зборiв (голови та секретаря зборiв), затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв
товариства;
3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової
ради за 2014 рiк;
4. Розгляд звiту Генерального директора за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Генерального директора за 2014 рiк;
5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Ревiзора за 2014 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзора за 2014 рiк;
6. Про затвердження рiчного звiту товариства за 2014 рiк;
7. Про затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв товариства за 2014 рiк.
Жодних пропозицiй до порядку денного не надходило.
Перше питання порядку денного:
Про обрання лiчильної комiсiї.
Слухали:
Голову реєстрацiйної комiсiї, Попитаєву Лiлiю Наiлiвну, яка повiдомила, що за Протоколом Реєстрацiйної
комiсiї для участi в загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акцiонера, що володiють 1 573 480 (один
мiльйон п'ятсот сiмдесят три тисячi чотириста вiсiмдесят) голосуючими акцiями, що складає 98,3425 % вiд
загальної кiлькостi акцiй Товариства. Таким чином кворум для проведення зборiв досягнуто, збори є
правомочними.
Виступили: Голова реєстрацiйної комiсiї, Попитаєва Лiлiя Наiлiвна, запропонувала для пiдрахунку голосiв
обрати лiчильну комiсiю, проголосувавши за проект рiшення, запропонований Наглядовою Радою
товариства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Результат голосування з питання порядку денного:
ЗА - 1 573 480 (один мiльйон п'ятсот сiмдесят три тисячi чотириста вiсiмдесят) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 ( нуль ) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 ( нуль ) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах
акцiонерiв.
Згiдно з законодавством рiшення з питання порядку денного за даним проектом рiшення прийняте.
Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв у складi:
Голова комiсiї - Попитаєва Лiлiя Наiлiвна;
Член комiсiї - Багмут Тетяна Олексiївна.
Друге питання порядку денного:
Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв: обрання робочих органiв
загальних зборiв (голови та секретаря зборiв), затвердження регламенту роботи загальних зборiв
акцiонерiв товариства.
Слухали: Голову комiсiї з припинення Товариства, Трандафiлова Петра Федоровича, з iнформацiєю про
те, що для органiзацiї проведення загальних зборiв необхiдно обрати робочi органи загальних зборiв.
Виступили: Голова комiсiї з припинення Товариства запропонував Загальним зборам обрати робочi органи
для проведення Загальних зборiв - Голову та Секретаря зборiв, затвердити регламент роботи зборiв,
проголосувавши за проект рiшення, запропонований Наглядовою радою Товариства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Результат голосування з питання порядку денного:
ЗА - 1 573 480 (один мiльйон п'ятсот сiмдесят три тисячi чотириста вiсiмдесят) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 ( нуль ) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 ( нуль ) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах
акцiонерiв.
Згiдно з законодавством рiшення з питання порядку денного за даним проектом рiшення прийняте.
Вирiшили:
Обрати Головою рiчних Загальних зборiв - Данилову Лiдiю Андрiївну, Секретарем рiчних Загальних
зборiв - Чайкiну Людмилу Анатолiївну.
Затвердити наступний регламент роботи зборiв:
Голосування здiйснювати пiсля обговорення кожного питання. На доповiдь з питання порядку денного
надати 15 хвилин, для обговорювання питання порядку денного надати 3 хвилини кожному
виступаючому, питання до доповiдачiв подавати в уснiй формi. Порядок голосування - з використанням

бюлетенiв для голосування. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення
кожного питання на загальних зборах.
Третє питання порядку денного:
Розгляд звiту Наглядової ради за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової
ради за 2014 рiк.
Слухали:
Члена наглядової ради Завгороднього Федора Iвановича, який звiтує перед загальними зборами про
дiяльнiсть наглядової ради за 2014 рiк. Повiдомив, що достовiрнiсть даних фiнансової звiтностi товариства
за 2014 рiк перевiрена аудитором.
Проiнформував, що наглядова рада вважає доцiльним: рекомендувати виконавчому органу продовжити
ведення фiнансово-господарської дiяльностi товариства на досягнутому рiвнi, добиваючись вирiшення
проблем у роботi товариства; придiлити особливу увагу економiчним показникам роботи, збiльшенню
прибутковостi пiдприємства, скороченню дебiторської; врахувати недолiки в роботi товариства i
направити зусилля на їх усунення.
Виступили: Голова зборiв, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувати за проект
рiшення, запропонований Наглядовою радою Товариства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Результат голосування з питання порядку денного:
ЗА - 1 573 480 (один мiльйон п'ятсот сiмдесят три тисячi чотириста вiсiмдесят) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 ( нуль ) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 ( нуль ) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах
акцiонерiв.
Згiдно з законодавством рiшення з питання порядку денного за даним проектом рiшення прийняте.
Вирiшили:
Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
Четверте питання порядку денного:
Розгляд звiту Генерального директора за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Генерального директора за 2014 рiк.
Слухали: Генерального директора товариства Трандафiлова Петра Федоровича, який згiдно статуту
товариства виступив iз звiтом про господарську дiяльнiсть товариства, де вiдзначив про основнi види
дiяльностi пiдприємства. Зазначив про прибуток пiдприємства у 2014 роцi. Повiдомив про основнi
фактори, що впливають на показники фiнансового становища пiдприємства та плани пiдприємства у 2015
роцi.
Виступили: Голова зборiв, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувати за проект
рiшення, запропонований Наглядовою радою Товариства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Результат голосування з питання порядку денного:
ЗА - 1 573 480 (один мiльйон п'ятсот сiмдесят три тисячi чотириста вiсiмдесят) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 ( нуль ) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 ( нуль ) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах
акцiонерiв.
Згiдно з законодавством рiшення з питання порядку денного за даним проектом рiшення прийняте.
Вирiшили:
Затвердити звiт Генерального директора за 2014 рiк та плани на 2015 рiк.
П'яте питання порядку денного:
Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора
за 2014 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзора за 2014 рiк.
Слухали:
Ревiзора Iпатову Вiкторiю Юрiївну iз звiтом щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
товариства за перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2014 року, яка сказала, що у процесi перевiрки
використовувалися законодавчi i нормативнi документи про порядок ведення бухгалтерського,
податкового облiку i фiнансової звiтностi в Українi. Ревiзор, проаналiзувавши фiнансову i бухгалтерську
звiтнiсть товариства зробила висновок про те, що вони складенi з дотриманням норм i вимог чинного
законодавства України та вiдображають об'єктивний стан товариства.
Виступили: Голова зборiв, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувати за проект
рiшення, запропонований Наглядовою радою Товариства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Результат голосування з питання порядку денного:
ЗА - 1 573 480 (один мiльйон п'ятсот сiмдесят три тисячi чотириста вiсiмдесят) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 ( нуль ) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 ( нуль ) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах

акцiонерiв.
Згiдно з законодавством рiшення з питання порядку денного за даним проектом рiшення прийняте.
Вирiшили:
Затвердити висновки Ревiзора щодо фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
Шосте питання порядку денного:
Про затвердження рiчного звiту товариства за 2014 рiк.
Слухали:
Генерального директора товариства Трандафiлова Петра Федоровича, який доповiв, що фiнансова
звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог Стандартiв ведення бухгалтерського облiку i пiдтверджена
висновком незалежної аудиторської фiрми. Зачитав баланс товариства за перiод фiнансово-господарської
дiяльностi з 01 сiчня по 31 грудня 2014 року.
Виступили: Голова зборiв, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувати за проект
рiшення, запропонований Наглядовою радою Товариства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Результат голосування з питання порядку денного:
ЗА - 1 573 480 (один мiльйон п'ятсот сiмдесят три тисячi чотириста вiсiмдесят) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 ( нуль ) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 ( нуль ) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах
акцiонерiв.
Згiдно з законодавством рiшення з питання порядку денного за даним проектом рiшення прийняте.
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт товариства за 2014 рiк.
Сьоме питання порядку денного:
Про затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв товариства за 2014 рiк.
Слухали:
Генерального директора товариства Трандафiлова Петра Федоровича, який повiдомив, що за пiдсумками
виробничо-господарської дiяльностi за 2014 рiк пiдприємство має позитивний фiнансовий результат, що
спрямований на розвиток основних фондiв пiдприємства, 4 000 грн. Запропонував направити чистий
прибуток за 2014 рiк, пiсля оплати обов'язкових платежiв згiдно Статуту та законодавства, в розмiрi 4 000
гривень на розвиток пiдприємства.
Виступили: Голова зборiв, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувати за проект
рiшення, запропонований Наглядовою радою Товариства.
Iнших пропозицiй не надходило.
Результат голосування з питання порядку денного:
ЗА - 1 573 480 (один мiльйон п'ятсот сiмдесят три тисячi чотириста вiсiмдесят) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 ( нуль ) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 ( нуль ) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах
акцiонерiв.
Згiдно з законодавством рiшення з питання порядку денного за даним проектом рiшення прийняте.
Вирiшили:
Затвердити рiшення про направлення чистого прибутку за 2014 рiк, пiсля оплати обов'язкових платежiв
згiдно Статуту та законодавства, в розмiрi 4 000 гривень на розвиток пiдприємства.
Голова зборiв оголосив про закiнчення голосування з питань порядку денного. Заперечень не надходило.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

23.09.2010

805/1/10

ДКЦПФР

UA4000093538

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.25

1600000

400000.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 1600000шт. Номiнал одного цiнного папера 0.25 грн. Процент в cтатутному капiталi
емiтента 100.00%.Торгiвля акцiями на бiржi у 2015 роцi не вiдбувалася. Акцiї, випущенi емiтентом, процедуру листинга не проходили.Заяву на допуск у листинг не
подавали. Делистинг не здiйснювали.
Свiдоцтва №5/1/95 вiд 05.01.1995р. та 1041/1/97 вiд 22.12.1997р. були скасованi у зв'язку iз збiльшенням статутного капiталу. Свiдоцтво № 15/1/01 вiд 11.01.2001р.
скасовано у звязку зi змiною форми iснування акцiй. Свiдоцтво № 805/1/10 вiд 23.09.2010р., вважати таким, що втратило чиннiсть, у зв'язку зi змiною найменування
товариства. Нове свiдоцтво видане 26.08.2011р.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
821.900
801.400

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
821.900
801.400

- будівлі та споруди

795.300

778.800

0.000

0.000

795.300

778.800

- машини та обладнання

16.100

13.500

0.000

0.000

16.100

13.500

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

10.500

9.100

0.000

0.000

10.500

9.100

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

821.900

801.400

0.000

0.000

821.900

801.400

Пояснення : Пояснення : Основнi засоби на Пiдприємствi облiковуються за первiсною
вартiстю, а саме за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення,
спорудження та виготовлення.
Пiдприємство класифiкує основнi засоби первiсною вартiстю 3276.1 тис.грн. за
наступними групами:
(станом на 31.12.2015р.)
Група Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть
=====================================================================
Будинкi та споруди
2316,8 1538,0 778,8
Машини та обладнання 109,5
96,0
13,5
Iншi основнi засоби 849,8
840,7 9,1
=====================================================================
РАЗОМ
3276,1
2474,7 801,4
У звiтному перiодi придбань основних засобiв не було.
Вибуття основних засобiв у 2015 р. не вiдбувалось.
В звiтному перiодi переоцiнка основних засобiв згiдно з вимогами П(С)БО 7 "Основнi
засоби" не проводилась.
Ступiнь використання основних засобiв
Виробничого призначення
-будинки та споруди
-машини та обладнання
-iншi

58%
19%
55%

Ступiнь зносу основних засобiв
Виробничого призначення
-будинки та споруди
-машини та обладнання
-iншi

66,38%
87,67%
98,93%

Умови використання основних засобiв
-------------------------------------

-будинки та споруди- вiдбувся капiтальний ремонт пансiоната "Азов'є" у п.Мелекiно,
iншi споруди пiдтримуються у робочому станi
-машини та обладнання-пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi ремонти,
проводяться технiчни огляди;
-iншi-працюють в умовах повного робочого часу, тиждня; проводяться профiлактика,
пiдтримуються у робочому станi
Обмежень на використання майна немає.
Термiни користування основних засобiв:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Iнструменти, прилади, iнвентар
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Обмежень на використання майна немає.

до 83 роки;
до 13 рокiв;
до 10 рокiв;
2 роки.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

201

199.8

Статутний капітал (тис.грн.)

400

400

400
400
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства
фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за
формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодівДовгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(201.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(400.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні
зміни до статуту у встановленому порядку.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Кредити банку, у тому числі :
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
За векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Дата
погашення

0.00
0.00
150.80
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
0.000
Х
Х

Х
д/н
Х
Х
д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

Х

0.00

Х

Х

Х
Х

150.80
0.00

Х
Х

Х
Х

Х

0.00

Х

Х

0.000
Х
Х
Х
Х

д/н
Х
Х
Х
Х

д/н
0.00
Податкові зобов'язання
Х
0.80
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
329.00
Інші зобов'язання
Х
2391.10
Усього зобов'язань
Х
2871.70
Опис Непогашена частина боргу;Податковi зобовязання:
"Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - 0,8 тис. грн.:
Єдиний податок за грудень 2015 р. - 0,8 тис.грн.
Непогашена частина боргу;за векселями: 150,8
Непогашена частина боргу;Фiнансова допомога на зворотнiй основi:
Заборгованiсть з возвратної фiнансової допомоги - 329,0 тис. грн.;
Непогашена частина боргу; Iншi зобовязання - 2391,1 тис. грн.:
- Кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) - 1931,3 тис. грн.
- Поточнi зобов'язання з оплати працi - 3,6 тис. грн.
- Заборгованiсть по отриманим авансам - 420,8 тис. грн.
- Iншi поточнi зобовязання (визнанi штрафи)- 35,4

Х
д/н
Х
Х

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

1
2
3

Рік
2013
2014
2015

Кількість зборів, усього
1
2
1

У тому числі позачергових
0
1
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
д/н

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
д/н

Так
X

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
3
0
0
0
1
0

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
д/н
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)
д/н д/н
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/н

Ні
X
X
X

X

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) д/н
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?

Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X
X

X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

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) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Так
X
X
X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
пресі,
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
загальнодоступній
надаються
інтернет
безпосередньо
загальних
базі НКЦПФР про
на запит
торінці
в акціонерному
зборах
ринок цінних
акціонера акціонерного
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Так
Так
Так
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Ні
Так
Так
Ні
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
Ні
Так
Так
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Так
Ні
Так
Так
Ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
осіб акціонерного товариства
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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?
Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) д/н

X
X
X
X
X

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

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) д/н

Так
X

Ні
X
X
X
X

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
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X
X
X
X

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 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? (так/ні) Так
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: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

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.
д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Марiупольсiткоснасть"
Територія Донецька область
Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО КАНАТІВ, МОТУЗОК,
ШПАГАТУ ТА СІТОК
Середня кількість працівників 5
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса 87501 Донецька область Приморський Марiуполь Консервна, 23
0629 33-12-06

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

1. Баланс на "31" грудня 2015 р.
Форма № 1-м
Код за ДКУД
Актив
1
І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

Код
рядка
2

2016

Коди
01
01
00463027
1412337200
230
13.94

1801006

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

1284.1
821.9
3276.1
( 2454.2 )
--7.4
2113.4

1284.1
801.4
3276.1
( 2474.7 )
--7.4
2092.9

1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

178.4
--658.8
3.1
-91.6
-2.9
--934.8

169.0
--699.0
1.5
-107.4
-2.9
--979.8

1200

--

--

1300

3048.2

3072.7

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом І
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за :
довгостроковими зобов'язаннями
за товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу та групами вибуття
Баланс

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400
1410
1415
1420
1425
1495

400.0
1617.4
-( 1817.6 )
( -- )
199.8

400.0
1617.4
-( 1816.4 )
( -- )
201.0

1595

304.1

329.0

1600

--

--

1610

--

--

1615
1620
1621
1625
1630
1665
1690
1695

1931.2
1.4
--4.7
-607.0
2544.3

1931.3
0.8
--3.6
-607.0
2542.7

1700

--

--

1900

3048.2

3072.7

У Товариствi використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського
облiку вiдповiдно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 та затвердженим Нацiональним
стандартам бухгалтерського облiку.
Облiк основних засобiв здiйснювати у вiдповiдностi до П(С)БО 7. До складу основних
засобiв зараховуються об'єкти строком використання понад 1 рiк i вартiстю понад
2500 грн. Переоцiнка основних засобiв до справедливої вартостi здiйснюється у
випадку, якщо вона вiдрiзняється вiд залишкової бiльш чiм на 10%. Амортизацiя
основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до податкового Законодавства. До
малоцiнних необоротних активiв вiдносяться: МБП, вартiсть яких до 2500 грн., та
якi служать бiльше року. Амортизацiя МНМА нараховується у розмiрi 100 % у першому
мiсяцi експлуатацiї. Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi
частини. Запаси облiковуються за собiвартiстю, або за чистою собiвартiстю
реалiзацiї. Запаси товариства не переоцiнювались.
Розшифровка рядкiв балансу:
-------------ряд.1005 "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" - незавершене будiвництво балансовою
вартiстю 1284,1 тис. грн. (вартiсть не введених у дiю основних засобiв).
ряд.1011 "Первiсна вартiсть основних засобiв", 3276,1 тис. грн.:
Група
Первiсна
вартiсть
Знос
Залишкова
вартiсть
=====================================================================
Будинкi та споруди
2316,8 1538,0 778,8
Машини та обладнання 109,5 96,0
13,5
Iншi
основнi
засоби
849,8
840,7
9,1
=====================================================================
РАЗОМ
3276,1 2474,7 801,4
У звiтному перiодi придбань основних засобiв не було.
Вибуття основних засобiв у 2015 р. не вiдбувалось.
Нараховано амортизації у сумі 20,5 тис. грн.
В звiтному перiодi переоцiнка основних засобiв згiдно з вимогами П(С)БО 7 "Основнi
засоби" не проводилась.
ряд.1100 "Виробничi запаси" - 169,0 тис. грн.:
Будiвельнi матерiали - 11,9
Запаснi частини - 11,2

Допомiжнi матерiали - 16,1
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети- 129,8
Протягом звiтного перiоду визначений метод оцiнки запасiв не змiнювався.
Матерiальнi цiнностi, якi не мають реалiзацiйної вартостi, не визнаються активами.
Дебiторська
заборгованiсть
вiдображається
за
реальною
вартiстю,
тобто
з
урахуванням оцiнених сумнiвних боргiв. Врахування безнадiйних боргiв здiйснюється
в той перiод, коли керiвництво пiдприємства визначило борги, як безнадiйнi.
Нарахування резерву сумнiвних боргiв здiйснюється на дату складання рiчної
фiнансової звiтностi на пiдставi результатiв аналiзу дебiторської заборгованостi.
Облiк кредиторської заборгованостi здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО 11. При
цьому, перед складанням рiчної звiтностi здiйснюється аналiз довгострокової
кредиторської заборгованостi для виокремлення її поточної частини.
ряд. 1125 "Дебiторська заборгованiсть
вартiсть)" - 699,0 тис. грн.:
Основнi дебiтори:
ТОВ ТБ Концерна Петран - 140,5
ФОП Чайкина Л. А. - 318,2
ФОП Трандафiлов П. Ф. - 116,7

за

товари,

роботи,

послуги

(первiсна

ряд. 1135 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом " - 1,5 тис.грн.
- єдиний податок
ряд. 1155 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" - 107,4 тис. грн.:
- Аванси - 92,5
- Розрахунки по вiдшкодуванню наданих збиткiв - 11,9
- Iншi - 3
ряд.1165 "Грошовi кошти в нацiональнiй валютi" - 2,9 тис. грн. - розрахунковий
рахунок
ряд.1400 "Статутний капiтал" - 400 000 грн. - 1 600 000 простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 0,25 грн.
ряд.1410 "Додатковий капiтал" у сумi 1617,4 тис. грн. складається з iндексацiї
основних засобiв (807,9 тис. грн.) та дооцiнки капiтальних вкладень (809,5 тис.
грн.).
ряд.1420 "Непокритий збиток" склав 1816,4 тис. грн.
Ряд. 1595 "Довгостроковi
фiнансової допомоги.

зобов'язання"

-

329

тис.

грн.

-

залишок

зворотної

ряд. 1615 "Кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги)" - 1931,3 тис.
грн. , у тому числi основнi кредитори:
ТОВ Петранпромбуд - 46,3
ТОВ "Марпласт-конструкцiя" - 110,9
МПП Азовнаукпром - 1761,2
ряд. 1620 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом"
Єдиний податок за грудень 2015 р.

- 0,8 тис. грн.-

ряд. 1630 "Поточнi зобов'язання з оплати працi" - 3,6 тис. грн. - заборгованість
по лікарняним листам
ряд. 1690 "Iншi поточнi зобов'язання" - 607,0 тис. грн.:
заборгованiсть по отриманим авансам - 420,8
векселі видані - 150,8
признані штрафнi санкцiї - 35,4

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2015 рік
Форма N 2-м
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

За звітний
період

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )

2
2000
2120
2240
2280
2050
2180
2270
2285
2290
2300
2350

3
40.2
-306.4
346.6
( 169.1 )
( 176.3 )
( -- )
( 345.4 )
1.2
( -- )
1.2

1801007
За аналогічний
період
попереднього
року
4
55.2
1.4
306.4
363.0
( 146.8 )
( 212.2 )
( -- )
( 359.0 )
4.0
( -- )
4.0

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року за №
996 - XIV та № 1829 - III "Про внесення змiни до Закону України " Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Примiтки до фiнансової
звiтностi складаються за вимогами П(С)БО. Витрати на податки включають податки,
розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України, якi
виникли у звiтному перiоду. Для визнання доходу в пiдприємствi застосовується
принцип нарахування та вiдповiдностi пiд час визнання прибуткiв та витрат.
Прибуток вiд надання послуг визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань,
коли надання послуг здiйснено. Прибутки та витрати визнаються, коли вони
вiдбуваються (а не тодi, коли отримуються або сплачують грошовi кошти), та
вiдображаються у бухгалтерському облiку та фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких
вони вiдносяться. Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати на основi
прямого зв'язку мiж ними та отриманими прибутками. За принципом припущення у
"Звiтi про фiнансовi результати" до складу прибуткiв включено: - прибутки, що
пiдлягали отриманню та отриманi у звiтному перiодi; - прибутки, що пiдлягали
отриманню, але не отриманi у звiтному перiодi.
Доход вiд реалiзацiї

склав 40,2 тис. грн.

Iншi доходи, загальною сумою 306,4 тис. грн. - фiнансова допомога
Витрати розподiленi наступним чином:
Iншi операцiйнi витрати у сумi 176,3 тис.грн. :
- Єдиний податок - 12,8 тис. грн.
- Адмiнiстративнi витрати - 141,1 тис. грн.
- Iншi витрати - 22,4 тис. грн.
Фiнансовi результати вiд господарської дiяльностi розраховувались Пiдприємством
вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. За
результатами господарської дiяльностi 2015 року одержаний прибуток в сумi 1,2
Голова комісії з припинення

________________

Трандафiлов Петро Федорович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Чайкiна Людмила Анатолiївна

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ"

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вул. Предславинська, 12, офіс 195

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
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
Думка аудитора

23980886

1259
26.01.2001
д/в
д/в
д/в
д/н
д/в
2015 рiк
Відмова від висловлення думки

