Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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.

Директор

Мартиновський Вiктор Павлович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

10.05.2012
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00686747

1.4. Місцезнаходження емітента

52410 Днiпропетровська область Солонянський с.Сурсько-Михайлiвка вул.Ленiна, буд.1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

056930142 056930142

1.6. Електронна поштова адреса емітента

Kombikorm@impulce.dp.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2012
Дата

2.2. Річна інформація опублікована у 79 Вiдомостi ДКЦПФР
номер та найменування офіційного друкованого видання

26.04.2012
Дата

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

prat-kombikorm.orbita.dp.ua
(адреса сторінки в мережі Інтернет)

. .
Дата

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) 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;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. 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.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
29. 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) .
30. Примітки: Дiяльнiсть емiтента не пiдлягає лiцензуванню. Випуску облiгацiй та iнших цiнних
паперiв у звiтному перiодi не було. Рейтингування не проводилось. Товариство не належить до
об'єднань пiдприємств. У звiтному перiодi емiтент не здiйснював господарськi операцiї по
iпотечних облiгацiях. Емiтент не є фiнансовою установою. Дивiденди не нараховувались та не
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виплачувались. В 2011 роцi чинне законодавство не передбачало оприлюднення особливої iнформацiї
шляхом розмiщення на стрiчцi новин. Особлива iнформацiя була направлена до Днiпропетровського
ТУ ДКЦПФР 05.05.2011 року. Власникiв фiзичних осiб, що володiють бiльш, нiж 10% СК немає.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1.Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Комбікорм"

3.1.2. Скорочене найменування

ПрАТ "Комбікорм"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

3.1.4. Область, район
3.1.5. Поштовий індекс
3.1.6. Населений пункт
3.1.7. Вулиця, будинок

Днiпропетровська область Солонянський
52410
с.Сурсько-Михайлiвка
вул.Ленiна, буд.1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

А00 №526704
04.09.1998
Солонянська районна державна адміністрація
3297000.00
3297000.00

3.4. Основні види діяльності
63.12.0 СКЛАДУВАННЯ
51.21.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ ТА КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН
01.41.0 НАДАННЯ ПОСЛУГ У РОСЛИННИЦТВІ

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ

3.3.2. МФО банку
3.3.3. Поточний рахунок
3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

380805

3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок

д/н
д/н

26004219765
д/н

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама"

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника
30664180

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

Фiзичнi особи власники - 44

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Місцезнаходження

52070 Днiпропетровська область Солонянський с.Новоолександрiвка
вул.Молодiжна 12

75.280000000000

Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

д/н

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

24.720000000000
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду - 53 осiб.
Фонд оплати працi - 1351 тис.грн.
Кадрова програма включає:
- пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, навчення новим професiям, навчання в виших
навчальних закладах;
- пiдвищення квалiфiкацiйного разряду робiтникiв через проведення атестацiйної оцiнки;
- програма щодо роботи працiвникiв пенсiйного вiку.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб
6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Мартиновський Віктор Павлович

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

АМ 902496 29.10.2002 Дніпропетровським РВ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження

1958

6.1.5. Освіта

середньо-спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

5

6.1.7. Найменування підприємства та ЗАТ "Комбікорм", директор
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Посадові особи не мають непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини. Грошову
винагороду отримує відповідно до штатного розкладу. Виконує свої обов`язки згідно вимог статуту товариства.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Мележик Людмила Михайлівна

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

АЕ 443780 05.11.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження

1949

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

7

6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "Панорама", директор
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Посадові особи не мають непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини. Грошову
винагороду отримує на підставі цивільно-правового договору з емітентом. Виконує свої обов`язки згідно вимог
статуту товариства та положення про наглядову раду.
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Климовська Тетяна Валеріївна

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

АЕ 580661 27.05.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл..

6.1.4. Рік народження

1963

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

5

6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "Агро-Інвест", директор
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Посадові особи не мають непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини. Грошову
винагороду отримує на підставі цивільно-правового договору з емітентом. Виконує свої обов`язки згідно вимог
статуту товариства та положення про наглядову раду.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Мартиновська Лідія Григорівна

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

АЕ 254144 15.03.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження

1959

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та д/н
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Посадові особи не мають непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини. Грошову
винагороду отримує на підставі цивільно-правового договору з емітентом. Виконує свої обов`язки згідно вимог
статуту товариства та положення про наглядову раду.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Свистун Надія Адамівна

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

АМ 197624 31.01.2001 Солонянським РВ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження

1956

6.1.5. Освіта

середньо-спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

5

6.1.7. Найменування підприємства та Головний бухгалтер ЗАТ "Комбікорм"
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Посадові особи не мають непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини. Грошову
винагороду отримує відповідно до штатного розкладу. Виконує свої обов`язки згідно посадових інструкцій.
6.1.1. Посада
Голова ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Салахетдінова Тетяна Абрарівна

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

АЕ 405109 04.10.1996 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській
обл.

6.1.4. Рік народження

1971

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та Комерційне підприємство, заступник директора
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Посадові особи не мають непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини. Грошову
винагороду отримує на підставі цивільно-правового договору з емітентом. Виконує свої обов`язки згідно вимог
статуту товариства та положення про ревізійну комісію.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові

X
28.04.2011
76.651000000000

1. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
Доповiдач: Мартиновський В.П. Вирiшили: Звiт Дирекцiї Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк прийняти до уваги. Роботу Дирекцiї Товариства у
звiтному перiодi визнати задовiльною. Результати голосування: "за" - 100% вiд присутнiх.
2. Розгляд Звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї, щодо фiнансової звiтностi Товариства
за 2010 рiк. Доповiдач: Салахетдiнова Т.А. Вирiшили: Звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Комбiкорм"
про результати перевiрки дiяльностi виконавчого органу Товариства у 2010 роцi прийняти до уваги.
Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
Результати голосування: "за" - 100% вiд присутнiх.
3. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi та балансу Товариства за 2010 рiк.
Доповiдач: Мартиновський В.П. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт про фiнансовi результати та
баланс ПрАТ "Комбiкорм" за 2010 рiк. Результати голосування: "за" - 100% вiд присутнiх.
4. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у
2010 роцi. Доповiдач: Мартиновський В.П. Вирiшили: Визначити порядок покриття збиткiв
Товариства за пiдсумками роботи у 2010 роцi у розмiрi 558,0 тис.грн., - за рахунок доходiв майбутнiх
перiодiв дiяльностi Товариства. Результати голосування: "за" - 100% вiд присутнiх.
5. Про сплату дивiдендiв. Доповiдач: Мартиновський В.П. Вирiшили: Не виплачувати дивiденди по
результатам фiнансово-господарської дiяльностi у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку (чистого та
нерозподiленого), у тому числi попереднiх звiтних перiодiв дiяльностi. Результати голосування: "за"
- 100% вiд присутнiх.
6. Обрання Наглядової ради. Доповiдач: Мележик Л.М. Вирiшили: Обрати Наглядову раду ПрАТ
"Комбiкорм" в кiлькостi 3 осiб строком на 1 рiк, у складi: Климовська Тетяна Валерiївна - довiрена
особа акцiонера ТОВ "Панорама"; Мартиновська Лiдiя Григорiвна - акцiонер; Мележик Людмила
Михайлiвна - акцiонер. Результати голосування: "за" - 100% вiд присутнiх.
7. Обрання Ревiзiйної комiсiї акцiонерного товариства. Доповiдач: Мележик Л.М. Вирiшили:
Обрати Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "КОМБIКОРМ" в кiлькостi 3 осiб строком на 1 рiк, у складi:
Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна, Бушмакiна Олена Iванiвна, Довжик Ольга Володимирiвна.
Результати голосування: "за" - 100% вiд присутнiх.
8. Затвердження умов цивiльно-правового договору з членом Наглядової ради та Головою Ревiзiйної
комiсiї Товариства. Обрання уповноваженої особи на пiдписання вiд особи Товариства
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та Головою Ревiзiйної комiсiї. Доповiдач:
Мележик Л.М. Вирiшили: Затвердити умови цивiльно-правового договору з членом Наглядової
ради та головою Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрати уповноваженою особою на пiдписання
цивiльно-правових договорiв з кожним членом Наглядової ради та головою Ревiзiйної комiсiї
Товариства - директора Товариства Мартиновського Вiктора Павловича. Результати голосування:
"за" - 100% вiд присутнiх.

ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Закрите акціонерне товариство "Комбікорм" зареєстровано 29.12.1995 року.
В 2010 році відповідно до вимог чинного законодавства емітента переіменували в
Приватне акціонерне товариство "Комбікорм".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку,
зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
д/н
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та
результати цих пропозицій
Пропозиций щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не
надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облікова політика обрана згідно вимог чинного законодавства. Організація
бухгалтерського обліку в 2011 р. базувалась на принципах, викладених в ЗУ "Про
бухгалтерських облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1996 р. № 996-ХІV,
із змінами та доповненнями П(С)БО та наказу ПрАТ "Комбікорм" від 04.01.2011 р. № 1
"Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства".
Прийнята облікова політика протягом 2011 р. не змінювалась.
На підприємстві використовувалась журнально-ордерна система бухгалтерського обліку
з використанням бухгалтерського комп`ютерної програми ПК "1С".
Текст аудиторського висновку
Аудитор: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "АленАудит", код
за ЄДРПОУ 35281710. Адреса: 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Московська, буд.7, к.7,
тел.(056)7448914. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів №
4028 від 27.09.2007 року.
Відповідальність незалежного аудитора. Нашою відповідальністю є висловлення думки
щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Ми провели
аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських доказів щодо сум і розкритів у
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи
оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб`єктом господарювання
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським
персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали
достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної
думки.
Підстава для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Ми не спостерігали за
інвентарізацією наявних основних засобів та запасів станом на 31.12.2011 р.,
оскільки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Товариства. Через
характер облікових запасів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість
основних засобів та запасів за допомогою інших аудиторських процедур.
Товариством у фінансовій звітності відображено додатковий капітал в сумі 2779
тис.грн., який було сформовано у попередніх роках, в т.ч. результат переоцінки
основних засобів в сумі 2125 тис.грн. Товариством не надано документів, що дають
змогу підтвердити твердження Товариства стосовно існування та повноти відображення
в обліку фактичного залишку за статтею Балансу "Додатковий капітал".
Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які
йдеться у параграфі "Підстава для висловлення нашої умовно-позитивної думки"
фінансова звітність подана достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Приватного акціонерного товариства "Комбікорм" станом на 31.12.2011 року та його

фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,
відповідно до ЗУ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від
16.07.1996 р. №996-ХІV (із змінами та доповненнями), національних П(С)БО (із
змінами та доповненнями).
Звертаємо увагу те, що фінансову звітність Товариством складено без врахування
впливу відстроченого податку на прибуток.
Звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів. Ми висловлюємо аудиторську думку
щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення ДКЦПФР
від 19.12.2006 р. № 1528 "Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до
ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового
ринку" та Рішення ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360 "Про затвердження Вимог до
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім
емітентів облігацій місцевої позики)".
Станом на 31.12.2011 р. загальні зобов`язання Товариства у порівнянні з даними на
початок 2011 р. збільшились до 9684 тис.гр., тобто приблизно в 4 рази. Збільшення
зобов`язань відбулось в основному у частині зростання інших поточних зобов`язань на
7717 тис.грн., в т.ч. за рахунок збільшення загальної суми отриманої поворотної
фінансової допомогидо розміру 8606 тис.грн.
На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов`язань в
цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних С(П)БО.
Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155
Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2011 р.
становить 5616 тис.грн.
Статутний капітал сплачений повністю у встановлені законодавством терміни. Протягом
звітного періоду збільшення статуного капіталу не проводилося.
За результатами фінансово-господарської діяльності 2011 Товариство має чистий
збиток у сумі 531 тис.грн.
На нашу думку відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів
та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.
За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
За даними Товариства протягом 2011 року Товариством не здійснювалаися значні
правочини, визначені статтею 70 ЗУ "Про акціонерні товариства".
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні
ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення
ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про
особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження
нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
Основний вид послуг, який надає емітент: складування.
д/н
д/н
д/н
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно
описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Придбання або відчудження активів не відбувалось
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва,
розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Проведено капітальний ремонт деяких видів обладнання
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Підвищення цін на енергоносії.

Сниження платоспроможності клієнтів.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Виплат штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Повний госпрозрахунок.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всі укладені договори виконані.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність
емітента в майбутньому)
д/н
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за
звітний рік
д/н
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових
справ про це зазначається
Емітент не виступав стороною в судових справах.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
д/н

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

П.І.Б. посадової особи

Директор не має частки в СК Мартиновський Віктор
Павлович

Член наглядової ради

Мележик Людмила
Михайлівна

Голова наглядової ради не
має частки в СК

Климовська Тетяна
Валеріївна

Член наглядової ради

Мартиновська Лідія
Григорівна

Головний бухгалтер не має
частки в СК

Свистун Надія Адамівна

Голова ревізійної комісії не
має частки в СК

Салахетдінова Тетяна
Абрарівна

Серія, номер, дата
Кількість за видами акцій
Дата
Кількість
Від загал.
видачі паспорту, орган, внесення акцій (штук) кількості акцій(%) прості іменні прості на привілейо привілейо
що видав
до реєстру
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн
0
АМ 902496 29.10.2002 д/н
0
0.00000000000
0
0
0
Дніпропетровським РВ
УМВС України в
Дніпропетровській обл.
0
АЕ 443780 05.11.1996 28.07.2010
3018
0.91537761602
3018
0
0
Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в
Дніпропетровській обл.
0
АЕ 580661 27.05.1997 д/н
0
0.00000000000
0
0
0
Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в
Дніпропетровській
обл..
0
АЕ 254144 15.03.1996 17.06.2010
15096
4.57870791629
15096
0
0
Жовтневий РВ ДМУ
УМВС України в
Дніпропетровській обл.
0
АМ 197624 31.01.2001 д/н
0
0.00000000000
0
0
0
Солонянським РВ
УМВС України в
Дніпропетровській обл.
0
АЕ 405109 04.10.1996 д/н
0
0.00000000000
0
0
0
Ленінським РВ УМВС
України в
Дніпропетровській обл.
Усього
18114
5.49408553230
18114
0
0
0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Ідентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою
30664180
вiдповiдальнiстю "Панорама"

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Місцезнаходження

52070 Днiпропетровська
область Солонянський
с.Новоолександрiвка
вул.Молодiжна 12

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав
паспорт

Дата
Кількість
Від загальної
внесення до акцій (штук) кількості акцій(%)
реєстру
12.09.2007

248190

75.277525022748

Дата
Кількість
Від загальної
внесення до акцій (штук) кількості акцій(%)
реєстру
. .
Усього

0
248190

0.000000000000
75.277525022748

Кількість за видами акцій
Прості
іменні
248190

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні
0
248190

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
0
0

0
0

0
0

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14305909

Місцезнаходження

01011 м. Київ д/н м.Київ вул.Лєскова, буд.9

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ №498040

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

24.11.2009

Міжміський код та телефон

044 4991511

Факс

044 2846248

Вид діяльності

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ д/н м.Київ вул.Б.Грінченка, буд.3

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ № 189650

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044 2791213

Факс

044 3777016

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарію

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма
або прізвище, ім'я та по батькові
"АленАудит"
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35281710

Місцезнаходження

49000 Днiпропетровська область д/н м.Дніпропетровськ вул.Московська,
буд.7, оф.7

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

4028

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

27.09.2007

Міжміський код та телефон

056 7448914

Факс

д/н

Вид діяльності

Надання аудиторських послуг

Опис

д/н

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер свідоцтва
реєстрації про реєстрацію
випуску
випуску
1
2
11.06.2010 45/04/1/10
Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск
3
Дніпропетровське ТУ
ДКЦПФР

Міжнародний
ідентифікаційний
номер
4
UA4000071534

Тип цінного
паперу
5
Іменні прості

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)
6
Бездокументарна
Іменні

7
10.00

8
329700

Загальна
Доля у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі,%
9
3297000.00

10
100.000000
000000

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )
Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
4687.000
4587.000

1.Виробничого призначення
- будівлі та споруди
4396.000
4278.000
- машини та обладнання
313.000
266.000
- транспортні засоби
-55.000
11.000
- інші
33.000
32.000
2.Невиробничого призначен
0.000
0.000
- будівлі та споруди
0.000
0.000
- машини та обладнання
0.000
0.000
- транспортні засоби
0.000
0.000
- інші
0.000
0.000
Усього
4687.000
4587.000
Орендованих
основних
засобів
немає.
Пояснення :

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

Основні засоби, всього
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
4687.000
4587.000

0.000
0.000

0.000
0.000

4396.000
313.000

4278.000
266.000

0.000
0.000

0.000
0.000

-55.000
33.000

11.000
32.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
4687.000

0.000
4587.000

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період
5616
3297
3297

За попередній період
6147
3297
3297

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87.
Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні
активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх
періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(5616.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
капіталу(3297.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу
України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
28.04.2011

Дата оприлюднення
Повідомлення у стрічці
новин
. .

Вид інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата виник
нення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)

Кредити банку, у тому числі :

X

0.00

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

700.00

X

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

0.00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

700.00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X

0.00

X

X

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за
кожним видом):

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

230.00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.00

X

X

Інші зобов'язання

X

8754.00

X

X

Усього зобов'язань

X

9684.00

X

X

Опис:

