
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 Віктор Павлович 

( посада) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) 

МП 23.10.2013 

Дата 

1.1. Повне найменування емітента 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2012 рік 

1. Загальні відомості 

Приватне акціонерне товариство "Комбікорм" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

1.4. Місцезнаходження емітента 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 

1.6. Електронна поштова адреса емітента 

Акціонерне товариство 

00686747 

52410 Дніпропетровська область Солонянський район с.Сурсько-Михайлівка вул.Леніна, 

бУД930142 056930142 

КотЬікогт@ітри1се.йр.иа 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.10.2013 
Дата 

2.2. Річна інформація опублікована у 77 Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 
номер та найменування офіційного друкованого видання 

22.04.2013 
Дата 

2.3. Повідомлення 
розміщено на сторінці 

ргаІ-котЬікогт.огЬіІа.йр.иа 
(адреса сторінки в мережі Інтернет) 

23.10.2013 
Дата 



Зміст 
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента: 
а) ідентифікаційні реквізити. місцезнаходження емітента: х 

б) інформація про державну реєстрацію емітента; х 

в) банки, що обслуговують емітента: х 

г) основні види діяльності; х 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності: 
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств: 
с) 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). х 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. х 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; х 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. х 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. х 

6. Інформація про загальні збори акціонерів. х 

7. Інформація про дивіденди. 
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. Х 

9. Відомості про цінні папери емітента: 
а) інформація про випуски акцій емітента: х 

б) інформація про облігації емітента; 
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: 
г) інформація про похідні цінні папери 
г) інформація про вику п власних акцій протягом звітного періоду7: 
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); х 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента: х 

в) інформація про зобов'язання емітента. х 

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 х 

14. Інформація про стан корпоративного управління. х 

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 відбутшея 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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку х 

26. Копія(ї) протоколу (ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) 
27. Аудиторський висновок. х 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності 
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: Діяльність емітента не підлягає ліцензуванню. Випуску облігацій та інших цінних 
паперів у звітному періоді не було. Рейтингування не проводилось. Товариство не належить до 
об'єднань підприємств. У звітному періоді емітент не здійснював господарські операції по 
іпотечних облігаціях. Емітент не є фінансовою установою. Дивіденди не нараховувались та не 



виплачувались. Власників фізичних осіб, що володіють більш, ніж 10» СК немає 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1.Повне найменування Пріїкагме акціонерне шкарпетко "Комбікорм" 

3.1.2. Скорочене найменування ПрАТ "Комбікорм" 

3.1.3. Орган і г,.а ці йно-пра во в л форма Акціонерне шкарпетко 

3.1.4. Область, район 

3.1.5. Поштовий індекс 

3.1.6. Населений пункт 

3.1.7. Вулиця, будинок 

Дніпропетровська область Солонянськнй район 
52410 

с.Суреько-Михайлівка 
кул.Леміма, буд.1 





3.3. Банки, що обслуговують емітента 



3.4. Основні види діяльності 

52Л0 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
01.61 ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ 
10.41 ВИРОБНИЦТВО ОЛІЇ ТА ТВАРИННИХ ЖИРІВ 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за 
ЄДРПОУ 

засновника 
та/або 

учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать засновнику 
та/або учаснику (від 
загальної кількості) 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Панорама" 30664180 52071 Дніпропетровська область Дніпропетровський с.Дослідне вул.Наукова, 
буд. 1 

75.280000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт 
Відсоток акцій 

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

Фізичні особи власники - 44 д/нд/н д/н 24.720000000000 

Усього 1 ()().()()()()()()()()()()()() 



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблікова чисельність працівників на кінець звітного періоду - 61 осіб. 
Фонд оплати праці - 1819 тис.грн. 
Кадрова програма включає: 
- підвищення кваліфікації працівників, навчення новим професіям, навчання в вищих 
навчальних закладах; 
- підвищення кваліфікаційного разряду робітників через проведення атестаційної оцінки; 
- програма щодо роботи працівників пенсійного віку. 



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

6.1.1. Посада 

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

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

6.1.4. Рік народження 

Директор 

Мартиноііськин Віктор Панлонич 

д/н 

1958 

6.1.5. Освіта середньо-спеціальна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6 

6.1.7. Наймену вання 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. 
Посадова особа не надавала згоди на розкритім паспортних даних. 

6.1.1. Посада 

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

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

6.1.4. Рік народження 

6.1.5. Освіта 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

6.1.7. Наймену вання підприємства та 
попередня посада, яку займав 

Голова наглядової рані 

Мележик Людмила Михайлівна 

д/н 

1949 

вища 

ТОВ "Панорама", директор 

6.1.8. Опнс 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. Посадова особа не надавала н оди на розкриття паспортних 
даних. 



6.1.1. Посада 

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

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

6.1.4. Рік народження 

6.1.5. Освіта 

Голова ревізійної комісії 

Климовська Тетяна Валеріївна 

д/н 

1963 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6 

6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "Аструм-М", директор 
попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис Посадові особи ие 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. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

6.1.1. Посада 

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

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

6.1.4. Рік народження 

6.1.5. Освіта 

Член наглядової раї" 

Мартиповська Лідія Григорівна 

д/н 

1959 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4 

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 нро наглядову раду. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних 
даних. 



6.1.1. Посада 

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

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

6.1.4. Рік народження 

6.1.5. Освіта 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

6.1.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

Головний бухгалтер 

Свистун Надія Адамівна 

д/н 

1956 
середні,о-спеціальна 

Головний бухгалтер ЗАТ "Комбікорм" 

6.1.8. Опис Посадо"' особи не мають непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини. Грошову 
винагороду отримує відповідно до штатного розкладу. Виконує свої обов'язки згідно посадових інструкцій. 
Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. 

6.1.1. Посада 

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

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 30664180 
(серія, номер, дата видачі, орган. 
який видав ), або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

6.1.4. Рік народження д/н 

6.1.5. Освіта д/н 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) д/ 

6.1.7. Найменування підприємства та д/н 
попередня посада, яку -займав 

Член наглядової ради 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Панорама" 

6.1.8. Опис Посадова особа Член наглядової ради юридична особа-власннк ТОВ "Панорама" діє в особі 
свого представника Матюка Олександра Антоновича, повноваження здійснює на підставі Довіреності №б/н від 
20.04.2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін повноважень відповідно 
до довіреності. 







8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

Вид загальних зборів 
X 

Дата проведення 19.04.2012 

Кворум зборів 79.398400000000 

Опис 1. Пи гамми порядку денного: Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2011 рік. Слухані : Директора Мартиновського В.П. Вирішили: 1.1. Звіт одноосібного 
Виконавчого органу - директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 
2011 рік прийнятії до уваги. 1.2. Роботу Виконавчою органу Товариства у звітному періоді визнані 
задовільною. За проект рішення проголосувало 100% голосів. Рішення прийнято. 
2. Питання порядку дсііііоі о: Розі ляд Звіту та затвердженим висновків Ревізійної комісії, щодо 
фінансової звітності Товариства за 2011 рік. Слуханії: голову Ревізійної комісії Товариства 
Салахстдінову Т.А. Вирішили: 2.1. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Комбіком" про результати 
перевірки фінансово-господарської дімльності та фінансової звітності Товариства за 2011 рік 
прийняти до уваги. 2.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ііо результатам перевірки 
фінансово-господарської дімльності та фінансової звітності Товариства за 2011 рік. За проект 
рішення проголосувало 100% голосів. Рішеним нрийнмто, 
3. Питання нормдку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та 
банансу Товариства за 2011 рік. Слухали: директора Товариства Мартініовського В.П. Вирішили: 
3.1, Затвердити річний фінансовій! звіт ПрАТ "Комбікорм" за 2011 рік. За проект рішення 
проголосувало 100% голосів. Рішення прийнято. 
4. Питання порядку денного: Визначеним порядку розподілу прибутку (нокрігі їм збитків) 
Товариства за підсумками роботи у 2011 році. Слухали: директора Товариства Мартиновського 
В.П. Вирішили: 4.1. Визначніи нормдок покриття збитків Товариства за підсумками робот и у 2011 
ропі у розмірі 531,0 і ііс.грн., - за рахунок доходів майбутніх періодів дімльності Товариства. За 
проект рішення проголосувало 100% голосів. Рішеним нрийнмто. 
По п'ятому питанню: Обрання Наглмдової раці . Слухали: Голову зборів Клнмовську Т.В. 
Вирішили: 5.1. Обрані Наглядову раду ПрАТ "Комбікорм" у складі юридичної особи акціонера та 
двох фізичних осіб акціонерів а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю "Панорама"; 
Мар гиновська Лідія Григорівна; Мележнк Людмила Михайлівна, терміном відповідно до вимог 
статуту. 5.2. Членам Наглмдової раці - фізичним особам, здійснювані свої повноваження на 
підставі чинного законодавства, Статуту Товариства та цнвільно-нравового договору, укладеному 
від особи Товариства з кожним із них. 5.3. Члену Наглядової рані - юридичній особі, призначити до 
Наглядової рані Товариства свого представника. Порядок здійсненим представником своїх 
повноважень визначається чинним законодавством та Статутом Товариства. За проект рішення 
проголосувало 100% голосів. Наглядову раїу ПрАТ "Комбікорм" обрано у складі: Товариство з 
обмеженою відновіданьністю "Панорама"; Маргініовська Лідія Григорівна; Мслежик Людмила 
Михайлівна, терміном відповідно до вимог статуту. 
6. Питання нормдку денного: Обраним Ревізійної комісії акціонерного товариства 
Слуханії: Директора товарне гва Вирішили: 6.1. Обрати Ревізійну комісію ПрАТ "Комбікорм" у 
складі: Салахетдінова Тетяна Абрарівна; Довжнк Ольга Володимирівна; Клнмовська Тетяна 
Валеріївна терміном відповідно до вимог статуту. Членам Ревізійної комісії Товариства 
здійснювані свої іювіїоважсннм на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства та 
цивільно-правових договорів, укладених з кожним із них від особи Товариства. Результати 
голосуваннм: Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні: 258'757голосів, що 
складає 100% від загаїьної кількості голосів, зареєстрованих для участі у зборах. За кандидата 
Сатахетдінову Т.А. - 105*513 голосів, що складає 40,7769% від загальної кількості голосів, що брати 
участь в голосуванні; За кандидата Довжпк О.В. - 50'703 голоси, що складає 19,5948% від загаїьної 
кількості голосів, що брані участь в голосуванні; За кандидата К.їимоиську Т.В. - 102*541 голос, що 
складає 39,6283% від запільної кількості голосів, що брали участь в голосуванні. 
7. Питання нормдку денного: Затвердження умов нпвільїю-нравовнх договорів з членами 
Наглядової рані та Ревізійної комісії Товариства Обраним уповноваженої особи на підписання від 
особи Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. 
Слуханії: Голову зборів Климовську Т.В. Вирішили: 7.1. Затвердити умови ціівільїіо-нравовнх 
договорів з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства. 7.2. Обрані 
уповноваженою особою на нідннсання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради -
фізичними особами та членами Ревізійної комісії Товариства - директора Товариства 
Мартиновського Віктора Павловича. За проект рішеним проголосував) 100% голосів. Рішеним 
прийнято. 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи 
або прізвище, ім'я та по батькові 
фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Райффайзсн Банк Авалі." 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14305909 

Місцезнаходження 01011 м. Київ д/н м.Київ вулЛіскова, 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 зберії ача цінних нанерів 

Опис д/н 

Повне найменування юридичної особи 
або прізвище, ім'я та по батькові 
фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій Україїш" 

Організаційно-пра вова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

М ісцезнаходження 01001 м. Київ д/н м.Київ ву.і.Б.Грінчснка, буд.З 

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 
або прізвище, ім'я та по батькові 
фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма 
"АденАуди і" 

Орга ні заці й но-пра во ва форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35281710 

Місцезнаходження 49000 Дніпропетровська область.V" м.Диінронетровськ 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 





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.) 

Орендовані основні засоби 
(тис.грн.) 

Основні засоби, всього 
(тис.грн.) Найменування основних 

засобів на початок 
період} 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 4587.000 5659.000 0.000 0.000 4587.000 5659.000 

- будівлі та споруди 4278.000 5086.000 0.000 0.000 4278.000 5086.000 

- машини та обладнання 266.000 472.000 0.000 0.000 266.000 472.000 

- транспортні засоби 11.000 71.000 0.000 0.000 11.000 71.000 
- інші 32.000 30.000 0.000 0.000 32.000 30.000 

2.Невиробничого призначен 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 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 4587.000 5659.000 0.000 0.000 4587.000 5659.000 

Пояснення: О р е н д о в а н и х о с н о в н и х з а с о б і в н е м а є 



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 4735 5616 
Статутний капітал 3297 3297 
Скоригований статутний капітал 3297 3297 

Опис Розрахунок вартості чистих акт ивін відбувався відповідно до методичних рекомендацій 

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17Л1.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерською 

обліку 2"Калапс".татверджепого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. 

Визначення к а р т е і і чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи - Необоротні 

активи і Оборотні активи і Виграш майбутніх періодів- Довгострокові тобов'ягіашія -

Поточні тобов'ятаїшя - Забетпечсття наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх 

періодів 

Висновок Розрахункова вартісік чистих активів(4735.000 тис.грн.) більше скориюваною с іа іу їною 

капіта.ту(3297.000 тис.грн. ).Це відповідач вимогам статті 155 ц.З Цивільного кодексу 

України. Величина статутного капіталу відповідач величині статутного капіталу. 

розрахованому на кінець року. 



13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата виник 
нення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
корист. коштами 

(% річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : X 0.00 X X 

Зобов'язання за цінними паперами X 402.(1(1 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 402.00 X X 

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

X 0.00 X X 

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

X 0.00 X X 

Податкові зобов'язання X 50.00 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0.00 X X 

Інші зобов'язання X 35839.00 X X 

Усього зобов'язань X 36291.00 X X 

Опис: д/н 



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

Дата виникнення події 
Дата оприлюднення 

Повідомлення у стрічці 
новин 

Вид інформації 

20.04.2012 20.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осій емітента 


